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ا÷زائرية اŸقيمة باŸهجر والقادمة من
مارسشيليا على م Ïباخرة «.»elyrose

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
العدد

هامل يششرف على مراسشم تنظيم جائزة
الروح الرياضشية

17378

قافل ـ ـ ـ ـ ـ ـة أادبي ـ ـ ـة
إلحياء مئوية ميÓد
م ـ ـول ـ ـود معمـ ـ ـ ـري

ندوة تاريخية حول  5جويلية 1962

يششرف اŸدير العام لÓأمن الوطني اللواء
ع-ب-د ال-غ-ن-ي ه-ام-ل ،ع-ل-ى م-راسش-م ت-ن-ظ-يم
حفل جائزة الروح الرياضشية ،على ششرف
ف -ري -ق-ي وف-اق سش-ط-ي-ف وشش-ب-اب ب-ل-وزداد،
م- -نشش- -ط- -ي اŸق- -اب- -ل- -ة ال- -ن- -ه- -ائ- -ي- -ة ل -ك -اأسس
ا÷م - -ه- -وري- -ة ل- -ك- -رة ال- -ق- -دم ل- -ل- -م- -وسش- -م
ال- -ري- -اضش -ي  ،2017-2016ال - -ي - -وم ،ع - -ل - -ى
السشاعة  09 : 00صشباحاÃ ،قر اŸدرسشة العليا للششرطة العقيد علي
تونسشي ششاطوناف.

يششرف وزير اÛاهدين الطيب زيتو ،Êعلى
اف--ت--ت-اح ن-دوة ت-اري-خ-ي-ة ب-ع-ن-وان «  5جويلية
 :1962اŸغزى والأبعاد» ،وذلك اليوم  ،على
السشاعة  14:00بعد الزوال ،باŸتحف الوطني
للمجاهد.

تكر Ëطلبة جامعة هواري بومدين

ت - - -ن - - -ظ - - -م اÙاف- - -ظ- - -ة
Óم -ازي-غ-ي-ة
السش -ام -ي -ة ل  -أ
ب - -ال - -ت - -ع - -اون م - -ع وزارة
ال -ث -ق-اف-ة ،ق-اف-ل-ة أادب-ي-ة
ت -ك-رÁا Ÿول-ود م-ع-م-ري،
‘ ال -فÎة اŸم -ت -دة م-ن 8
إا 24 ¤جويلية ا÷اري.
ال-ت-ظ-اه-رة التي تدخل
‘ إاط- -ار م- -ئ -وي -ة م -ي Ó-د
ال-ك-اتب وال-ب-احث مولود
م -ع -م -ري ،ت -ن -ظ -ل -ق ي-وم
السش -بت  8ج-وي-لية على
السش-اع-ة  09:30صشباحا،
بسش -اح -ة قصش -ر ال -ث-ق-اف-ة
م -ف -دي زك -ري-ا ،ب-حضش-ور
لمÚ
وزي -ر ال -ث -ق-اف-ة وا أ
ال - -ع - -ام ل - -ل - -م- -ح- -اف- -ظ- -ة
Óمازيغية.
السشامية ل أ

سشيمفونية األمل بأاوبرا ا÷زائر

تنظم جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا،
حف ÓتكرÁيا على ششرف طلبتها اŸتوفق ‘ Úالسشنة
لو ¤ج - -ذع مششÎك ‘ ،ال - -ل - -يسش- -انسس و‘ اŸاسش‘ Î
ا أ
ﬂتلف التخصشصشات العلمية والتكنولوجية ،اليوم،
على السشاعة  10:00صشباحا.

جمعية راديوز تكرم ﬁرز بوسشام السشتحقاق

ك - -رمت ج - -م - -ع- -ي- -ة رادي- -وز
ب- -وه- -ران ،أاول أامسس ،ري -اضس
ﬁرز أاحسشن لعب إافريقي
السش - -ن - -ة اŸاضش - -ي - -ة ،ب - -وسش - -ام
السشتحقاق ،وذلك عرفانا Ÿا
ق -دم -ه ‚م اÿضش-ر ول-يسشÎ
ل‚ل - -ي - -زي ل- -ك- -رة ال- -ق- -دم
ا إ
ا÷زائ-ري-ة وتشش-ري-ف-ه-ا ع-ل-ى
اŸسش- - - -ت - - -وى ال - - -ع - - -اŸي وذلك
ب - -حضش- -ور رئ- -يسس ج- -م- -ع- -ي- -ة
رادي-وز ق-ادة الشش-ا‘ ،وح-ام-ل
أاول ك - -رة ذه- -ب- -ي- -ة وأاحسش- -ن
لعب إاف- -ري- -ق- -ي سش -ن -ة 1981
النجم ÿضشر بلومي ،واŸدافع فضشيل مغارية إا ¤جانب ا◊كم الدو‹ السشابق حنصشال
ﬁمد وا◊ارسس السشابق Ÿولودية وهران ناصشر بن ششيحة ،و‡ثل موبيليسس.
ري -اضس ﬁرز ك -ان سش -ع -ي -دا ب -ه-ذا ال-ت-ك-ر Ëح-يث صش-رح « أان-ا م-واظب ع-ل-ى حضش-ور دورات
ج -م -ع -ي -ة رادي-وز الصش-ي-ف-ي-ة ك-ل-م-ا ج-ئت اإ ¤مسش-ق-ط رأاسش-ي ب-ت-ل-مسش-ان وك-نت دائ-م-ا أاح-ظ-ى
باسشتقبال كب Òمن طرف مسشؤوو‹ هذه ا÷معية ومتتبعي دوراتها لكن هذه اŸرة فرحت
كثÒا بالتفاتة واŸبادرة التي قامت والتي سشتحفز Êللعمل أاك ،Ìسشعدت كذلك بإاهدائي
من طرف ‚وم كروية كبÒة كنت أاسشمع عنها عندما كنت صشغÒا وكان أاعضشاء عائلتي
ي-ك-ل-م-ون-ن-ي ع-ن إا‚ازات-ه-م وق-ي-م-ت-ه-م ال-ك-روي-ة ع-ل-ى غ-رار ب-لومي ومغارية كما أاششكر
كذلك صشديقي قادة الششا‘ على هذا التكر Ëوالذي كان دائما حاضشرا معنا خÓل
مباريات اŸنتخب الوطني.
من جهة أاخرى ،صشرح مسشؤوولو جمعية راديوز على غرار ÿضشر بلومي وقادة
ت - -ك - -رم ج - -ام - -ع - -ة ا÷زائ - -ر  ،1ط -ل -ب -ت-ه-ا الشش -ا‘ أان ري -اضس ﬁرز ي -ع-ت Èم-ف-خ-رة ا÷زائ-ر وت-ت-وي-ج-ات-ه ‘ ب-ط-ول-ة إا‚لÎا
اŸتفوق ‘ ÚاŸوسشم ا÷امعي  ،2017-2016وج- -ائ- -زة أاحسش -ن لعب إاف -ري -ق -ي –ف -ز ا÷ي -ل الصش -اع -د ولع -ب -ي ك -رة ال -ق -دم
وذلك ‘ ح -ف -ل ي -ن -ظ-م ،ال-ي-وم ،اب-ت-داء م-ن ا÷زائرية على القتداء برياضس ﬁرز وكل ما نتمناه أان يلعب ‘ فريق
السشاعة  09:30صشباحا ،بجامعة بن يوسشف كب Òونحن متأاكدون أانه بقدراته الفنية قادر على تقد Ëمسشتوى أاك‘ È
اŸسشتقبل.
بن خدة.

جامعة ا÷زائر 1
تكرم طلبتها اŸتفوقÚ

تنظم اأوبرا ا÷زائر بوعÓم بسشايح،
Ãن -اسش -ب -ة الإح -ت -ف -ال ب -ال -ذك-رى 55
ل-ع-ي-دي السش-ت-قÓ-ل والشش-باب ،حفÓ
موسشيقيا بعنوان «سشيمفونية الأمل»،
يومي  4و 5جويلية ا÷اري ،ابتداء
من السشاعة  19 . 00مسشاء.
ا◊ف - - - -ل ت - - - -نشش - - - -ط - - - -ه الأوركسشÎا
السش -ي -م-ف-ون-ي-ة ال-وط-ن-ي-ة ،اÛم-وع-ة
الصش -وت -ي -ة ل -دار الأوب -را ،ولأول م -رة الأوركسشÎا السش -ي -م -ف-ون-ي-ة
ل-لشش-ب-اب ل-دار الأوب-را ،وÃشش-ارك-ة ‡ي-زة ل-ل-م-ج-م-وع-ة الصش-وت-ي-ة
وفرقة اŸزود للحرسس ا÷مهوري– ،ت القيادة الفنية للمايسشÎو
اأم Úقويدر ومششاركة الفنان حسشان كششاشس.

إانطـ ـ ـÓق موسش ـ ـم التخفيضشات الصشيفية
بداية من  21جويليـ ـ ـ ـة

تنطلق ،اإبتداء من  21جويلية ا÷اري ،عملية البيع بالتخفيضس
اÿاصش -ة ب -اŸوسش -م الصش -ي-ف-ي  ،2017حسش- -ب- -م -ا ع -ل -م ل -دى م -دي -ري -ة
التجارة لولية ا÷زائر.
واأوضشح ‡ثل مديرية التجارة دهار العياششي اأنه ” فتح باب
ال -تسش -ج -ي -ل اأم -ام اŸت -ع -ام -ل Úالإق -تصش-ادي( Úال-ت-ج-ار) ال-راغ-ب‘ Ú
اŸشش- -ارك- -ة ‘ ع- -م- -ل- -ي- -ة ال- -ب- -ي- -ع ب- -ال- -ت- -خ- -ف- -يضس اÿاصش -ة ب -اŸوسش -م
الصشيفي 2017التي سشتنطلق يوم  21جويلية ا÷اري لتسشتمر اإ¤
غ-اية  31اأوت ال -ق -ادم وذلك ط -ب-ق-ا ل-ل-ق-رار ال-ولئ-ي لـ  22نوفمÈ
 2016اÙدد ل- -فÎة ‡ارسش- -ة ال- -ب- -ي- -ع ب- -ال- -ت- -خ -ف -يضس الشش -ت -وي -ة
والصشيفية.
واأف-اد اأن ب-اب اسش-ت-ق-ب-ال م-ل-ف-ات ال-راغ-ب ‘ ÚاŸشش-ارك-ة ‘ ال-ع-ملية
لتمكينهم من رخصشة ‡ارسشة البيع بالتخفيضس السشنوية سشتبقى
م -ف -ت -وح -ة اأم -ام ال -ت -ج -ار ح-ت-ى ب-ع-د ان-قضش-اء ال-فÎة اÙددة وف-ق
الششروط اŸعمول بها والقوان Úالسشارية اŸفعول.

موبيليسس الششريك الرسشمي لنهائي كأاسس ا÷زائر 2017
موبيليسس الششريك الرسشمي للفيديرالية ا÷زائرية لكرة القدم والداعم الرسشمي لنهائي كاأسس ا÷زائر
لكرة القدم  ،2017اŸزمع اإجراوؤه يوم الأربعاء  05جويلية  ،2017على السشاعة  ،16 : 30باŸلعب الأوŸبي 5
جويلية با÷زائر.
موبيليسس عÓمة الأبطال ،يواكب هذا ا◊دث ليكون بجوار الأندية البطلة التي سشتحيي هذا اللقاء
الهام.
وعليه ،سشيعرف هذا النهائي مواجهة ب Úفريق وفاق سشطيف ضشد نظÒه الششباب الرياضشي لبلوزداد.
حيث يهدف فريق وفاق سشطيف لتحقيق الإزدواجي الثالث كاأسس -بطولة وتاسشع كاأسس ا÷زائر ‘ ،حÚ
يطمح الششباب الرياضشي لبلوزداد لنيل سشابع كاأسس ‘ النهائي العاششر له.
موبيليسس ،اŸتعامل الرائد ‘ دعم الرياضشة با÷زائر ،يجدد التزامه Ÿرافقة اÙافل الرياضشية الهامة،
التي تتيح لكل ا÷زائري Úعيشس ششغف الرياضشة والسشتمتاع بفنونها.
موبيليسس الششريك الأول للرياضشة ‘ ا÷زائر.
يومية وطنية إاخبارية تصشدر عن اŸؤوسشسشة العمومية
القتصشادية(ششركة ذات أاسشهم)
رأاسس مالها الجتماعي 126 .000.000 .00 :دج
 39ششارع الششهداء الجزائر
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التحرير
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ا إ

أامانة المديرية العامة
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الرئيسشة اŸديرة العامة
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أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة
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بالقسش ـ ـم التجـ ـ ـاري :السشرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة

¯ مÓحظة:
اŸقـــالت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسشــــل أاوتسش - -لــــم
للجريــــدة ل تردإا ¤أاصشحابها نششرت أاو  ⁄تنششر
ول ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

لششهار
اŸؤوسشسشة الوطنية للنششر وا إ
 1ششارع باسشتور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :
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»æWh

الثÓثاء  04جويلية  2017م
الموافق لـ  10شسوال  143٨هـ

Ãناسسبة العيد الوطني لبÓده

الرئيسس بوتفليقة يهنئ نظÒه البيÓروسسي
بعث رئيسض ا÷مهورية عبد العزيز
ب -وت-ف-ل-ي-ق-ة ،ب-رق-ي-ة ت-ه-ن-ئ-ة إا ¤ن-ظÒه
ال -ب -ي Ó-روسس -ي أال -كسس -ن -در ل -وك -اشس -ن-ك-و،
Ãن- -اسس- -ب- -ة اح- -ت- -ف- -ال بÓ- -ده ب- -ع -ي -ده -ا
الوطني ،جدد له فيها اسستعداده للعمل
م- -ع- -ه ع -ل -ى “ت Úع Ó-ق -ات الصس -داق -ة
والتعاون التي تربط البلدين.
ج -اء ‘ ب -رق -ي -ة رئ-يسس ا÷م-ه-وري-ة ق-ول-ه:
«يسس -ع -د Êوج -م -ه -وري -ة ب -ي Ó-روسس -ي-ا –ت-ف-ل
ب -ع -ي -ده -ا ال -وط-ن-ي ،أان أات-وج-ه إال-ي-ك-م ،ب-اسس-م
ا÷زائر شسعبا وحكومة وأاصسالة عن نفسسي،
بأاحر التها Êمقرونة بتمنياتي لكم Ãوفور
الصس -ح -ة وال-ه-ن-اء وب-اط-راد ال-رق-ي وا’زده-ار
لشسعب بيÓروسسيا الصسديق».
وأاضس-اف ال-رئ-يسس ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ق-ائ« :Ó-ه-ذا
وأاغ-ت-ن-م ه-ذه السس-ان-ح-ة السس-ع-ي-دة أ’ج-دد لكم
اسستعدادي للعمل معكم على “ت ÚعÓقات
الصس-داق-ة وال-ت-ع-اون ال-ت-ي ت-رب-ط ب-ل-دي-نا بغية
ا’رتقاء بها إا ¤اŸسستوى الÓئق بتطلعات
شسعبينا الصسديق.»Ú

كعوان يسستقبل سسف Òدولة قطر

الوزير األول يسستقبل بأاديسس أابابا وزير
الدفاع األنغو‹

اسستقبل وزير ا’تصسال ،جمال كعوان ،امسس
Ãق- -ر ال- -وزارة ،سس- -ف Òدول -ة ق -ط -ر ب -ا÷زائ -ر،
ابراهيم عبد العزيز ﬁمد السسحÓوي.
وأاوضسح بيان لوزارة ا’تصسال أان اللقاء تناول
«مسس- -ت -وى ال -ع Ó-ق -ات ال -ث -ن -ائ -ي -ة ب Úا÷زائ -ر
والشسقيقة قطر وسسبل توطيدها ‘ اطار تعزيز
الشس- -راك- -ة وال- -ت -ع -اون ب Úال -ب -ل -دي -ن ‘ ›ا‹
ا’تصس- -ال وا’عÓ- -م Ãا ي- -ع- -زز م- -كسسب ح -ري -ة
التعب.»Ò
وق -د أاك -د ال-ط-رف-ان يضس-ي-ف ن-فسس اŸصس-در
على «مضساعفة ا÷هود للدفع بÎقية العÓقات
الثنائية فيما يخصس ›ا‹ ا’عÓم وا’تصسال».

ثيقة

و

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com

’ول ع-ب-د اÛي-د ت-ب-ون ،أامسس،
اسس -ت -ق -ب -ل ال-وزي-ر ا أ
’نغو‹ جواو لورينصسو.
بأاديسس أابابا وزير الدفاع ا أ
وحضسر ا÷لسسة ،التي جرت على هامشس الدورة 29
’فريقي ،وزير
لندوة رؤوسساء دول وحكومات ا’–اد ا إ
الشسؤوون اÿارجية عبد القادر مسساهل.

..ويتحادث مع نائب رئيسس جنوب السسودان
كما –ادث تبون أامسس مع نائب رئيسس جنوب السسودان
تبان دينغ غي.
وقد حضسر اللقاء مسساهل.

العدد
1737٨
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عارضسا مذكرة رئيسض ا÷مهورية حول مكافحة ا’رهاب بقمة ا’–اد ا’فريقي

تبون ‘ :انشساء بعثة تنسسيق تÎجم الصسرامة ‘ التصسدي لÓخطار
’ول ،ع -ب-د اÛي-د ت-ب-ون ،أامسض
أاك -د ال -وزي -ر ا أ
بأاديسض أابابا أان بعثة تنسسيق Ÿنع التطرف العنيف
’ره-اب ‘ ال-ق-ارة ا’ف-ري-ق-ي-ة ال-ت-ي
وم -ك -اف -ح -ة ا إ
أاوكلت لرئيسض ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة
’ه-م-ي-ة ال-ت-ي
م -ن ط -رف ن -ظ-رائ-ه ل-دل-ي-ل ع-ل-ى ا أ
’خطار.
توليها أافريقيا للتصسدي لهذه ا أ
وقال تبون ‘ كلمة حول عرضس وثيقة بعنوان
«مذكرة بشسأان آافاق منع ومكافحة التطرف العنيف
واإ’ره -اب ‘ أاف -ري -ق-ي-ا» خÓ-ل ال-ق-م-ة الـ 29ل–Óاد
ا’فريقي أان «السسيد عبد العزيز بوتفليقة تأاثر لقرار
أاخ-ي-ه ال-رئ-يسس أال-ف-ا ك-ون-دي اŸتضس-م-ن ت-ع-ي-ي-ن-ه ب-اسسم
النظراء اأ’فارقة منسسقا قاريا».
وقد ” تعي Úالرئيسس بوتفليقة من طرف نظرائه
اأ’فارقة منسسقا قاريا Ÿكافحة ا’رهاب والتطرف
العنيف ‘ افريقيا بتاريخ  14مارسس  2017بأاديسس
أابابا Ãناسسبة حفل تسسليم واسستÓم اŸهام ب Úأاعضساء ا ¤ك -ل م -ن -اط -ق ال -ع -ا ⁄وأان اأ’م -ر ك -ذلك ب-ال-نسس-ب-ة
مفوضسية ا’–اد ا’فريقي اŸنتهية عهدتهم وا÷دد .للضسحايا و الدمار و الهلع».
كما أاضساف تبون يقول «لقد أادركت قارتنا مبكرا
وأاضساف تبون أان الرئيسس عبد العزيز بوتفليقة
هذا التهديد وما فتئت تÈز ا’خطار التي تشسكلها
«يتشسرف با’ضسطÓع بهذه اŸهمة و هو كله ثقة ‘
على السسلم و ا’سستقرار ‘ بلداننا و على جهودها
أان -ه Áك -ن -ه ا’ع -ت-م-اد ع-ل-ى
من أاجل التنمية ا’جتماعية
ال- -دع- -م ال- -ف -ع -ال و ال -دائ -م
ا’قتصسادية و كذا على جميع
للبلدان ا’عضساء ‘ ا’–اد
ا÷زائر حريصسة على
شسعوب قارتنا «.
ا’ف -ري -ق -ي و›لسس السس -ل -م
وم -ن ث -م-ة ,ق-ال ت-ب-ون,
واأ’من و مفوضسية ا’–اد تقد Ëمسساهمتها ‘ مسسعى
فإان افريقيا وضسعت بشسكل
ا’فريقي» موضسحا ‘ هذا
الرد ا÷ماعي على التهديد ت - -دري - -ج- -ي اسسÎات- -ي- -ج- -ي- -ة
الصس -دد ب -أان رئ -يسس ال -دول -ة
اف -ري -ق -ي -ة Ÿك -اف -ح -ة ه -ذه
يرى ‘ هذه اŸهمة «فرصسة
ا’ف - -ة تشس- -م- -ل ‘ آان واح- -د
ج -دي -دة ل -ل -ج -زائ -ر م-ن أاج-ل ال-ع-م-ل م-ع ك-اف-ة ال-دول
ا’عضساء ‘ منظمتنا حتى ’ يعيشس و’ يعا Êأاي اعداد ترسسانة تشسريعية أادرجت هذه اŸكافحة ضسمن
احÎام دولة القانون وكذا اعتماد ﬂطط عمل شسامل
شسعب افريقي من ويÓت ا’إرهاب الوحشسي التي
Ÿسساعدة البلدان ا’فريقية على تنظيم نفسسها من
فرضست على شسعبنا».
أاجل خوضس هذه اŸكافحة وكذا وضسع هياكل دعم من
و اكد الوزير ا’ول أان إانشساء بعثة تنسسيق Ÿنع
اإ’رهاب ومكافحته ‘ أافريقيا يشسهد على اأ’همية خ Ó-ل اسس -ت -ح -داث اŸرك -ز ا’ف-ري-ق-ي ل-ل-دراسس-ات و
ال -كÈى ال -ت-ي ت-ول-ي-ه-ا ال-ق-ارة ل-ه-ذا اÿط-ر اŸت-ن-ام-ي ا’بحاث حول ا’رهاب ومؤوخرا افريبول التي تعد
أارضس -ي -ة ث-م-ي-ن-ة ل-ل-ت-ع-اون و ال-ت-نسس-ي-ق ب Úالشس-رط-ة ‘
Óرواح ال - -بشس - -ري - -ة الÈي - -ئ - -ة و
واث- - -اره اŸه- - -ددة ل - - -أ
واŸمتلكات واŸوارد و البنيات التحتية التي افريقيا البلدان ا’فريقية إاضسافة إا ¤تعي‡ Úثل خاصس
لرئيسس اŸفوضسية الذي تتمثل مهمته اأ’سساسسية ‘
‘ أامسس حاجة إاليها».
وقال تبون أان ظاهرة ا’رهاب «أاصسبحت تشسكل مكافحة ا’رهاب».
وخلصس تبون إا ¤القول بأان ا÷زائر التي عانت
اليوم تهديدا خطÒا على السسلم واأ’من الدولي Úو أان
’ دولة ‘ مأامن منها مع اأ’سسف»مذكرا بأان «خارطة ويÓ- -ت اإ’ره -اب ‘ ال -تسس -ع -ي -ن -ات و’ ت -زال –ارب
ا’عتداءات ا’رهابية اأ’خÒة توضسح اتسساع رقعته جيوبه حرصست على تقد Ëمسساهمتها اŸتواضسعة ‘
مسسعى الرد ا÷ماعي على التهديد ا’رهابي.

خطورة التهديد على أامن واسستقرار القارة

تضسييق اÿناق على شسبكات ا÷رÁة وŒفيف منابع “ويلها

ع -رضض ال -وزي -ر ا’ول ع -ب -د اÛي -د ت -ب -ون امسض ا’ث-ن Úب-أاديسض أاب-اب-ا خÓ-ل ق-م-ة
ا’–اد ا’فريقي مذكرة لرئيسض ا÷مهورية عبد العزيز بوتفليقة بشسأان «آافاق منع
’رهاب ‘ أافريقيا»
ومكافحة التطرف العنيف وا إ
وذلك بصسفته منسسقا Ÿنع التطرف العنيف و مكافحة اإ’رهاب ‘ القارة ا’فريقية هذا نصسها
الكامل.
«تعد أافريقيا على غرار منطقة الشسرق اأ’وسسط هدفا إ’رهاب يتسسع نطاقه .فقد “كنت
هذه اآ’فة من احتÓل أاراضس والتحكم ‘ سسكان وموارد طبيعية وŒميع موارد مالية كبÒة
وا◊صسول على مزيد من اأ’سسلحة وإاقامة روابط متينة مع ا÷رÁة اŸنظمة العابرة للحدود
الوطنية وتطوير دعايتها من خÓل شسبكة اإ’نÎنت ووسسائل اإ’عÓم ا’جتماعية من ب Úعدة أامور
أاخرى والتجنيد ب Úالشسباب اأ’فريقي ÚوŒديد صسفوفها من خÓل الÎهيب أاو التهديد أاو
التحفيز اŸا‹ وأاخÒا من خÓل اسستغÓل البؤوسس اإ’نسسا Êلتدفقات الهجرة السسرية.
Óرهاب وخطورة التهديد الذي يشسكله على أامن
إان أافريقيا تدرك “اما هذا التطور ل إ
واسستقرار كل بلد أافريقي والقارة اأ’فريقية بأاسسرها.
إان اŸقرر الذي اتخذه رؤوسساء الدول وا◊كومات اأ’فريقية باإ’جماع بإانشساء بعثة تنسسيق Ÿنع
اإ’رهاب ومكافحته ‘ أافريقيا يشسهد على اأ’همية الكÈى التي توليها أافريقيا لهذا اÿطر
اŸتنامي الذي يهدد اسستقرار وأامن قارتنا وشسعوبنا.
يسستند القرار الذي اتخذه فخامة السسيد أالفا كوندي رئيسس مؤو“ر رؤوسساء دول وحكومات
ا’–اد اأ’فريقي بشسأان إاسسناد هذه اŸهمة إا ¤الرئيسس عبد العزيز بوتفليقة إا ¤التجارب
واÈÿات الغنية التي اكتسسبتها ا÷زائر من مكافحة هذه اآ’فة فضس Óعن خالصس التزامها اŸعلن
حتى ’ يشسهد أاي شسعب آاخر اŸآاسسي التي فرضست على الشسعب ا÷زائري على مدى عقد ‘
تسسعينيات القرن اŸاضسي.
إانه Ÿن دواعي شسرف الرئيسس عبد العزيز بوتفليقة أان يضسطلع بهذه اŸهمة باسسم ا÷زائر
اقتناعا منه بأانه Áكنه ا’عتماد على الدعم النشسط واŸلزم للدول اأ’عضساء ‘ ا’–اد اأ’فريقي
و›لسس السسلم واأ’من ومفوضسية ا’–اد اأ’فريقي.
ينبغي للعمل الواجب القيام به خÓل السسنوات القادمة أان ينأاى بأافريقيا وشسعوبها عن التهديد
اإ’رهابي Ãختلف أاشسكاله وأان يركز على اŸنع والتوعية والتعبئة فضس Óعن تعزيز القدرات
الكفاحية الوطنية واإ’قليمية وإاقامة تعاون أاوثق من أاي وقت مضسى ب Úالدول اأ’عضساء واÛتمع
الدو‹ عموما.
إان التطرف العنيف واإ’رهاب يشسكÓن اليوم تهديدا ذا نطاق عاŸي يتطلب القضساء عليه
واسستئصساله وضسع اسسÎاتيجيات Ÿنعه ومكافحته تتناسسب مع نفسس الطبيعة ونفسس النطاق.
لقد حققت أافريقيا بالتأاكيد تقدما كبÒا على هذا الدرب وتعقد العزم على مواجهة ما
تطرحه هذه اآ’فة من –ديات أ’من واسستقرار دولها وكذلك للتطلعات اŸشسروعة لشسعوبها ‘
–قيق السسلم واأ’من والتنمية والرفاهية والتقدم ا’جتماعي وا’قتصسادي.
من هذا اŸنطلق يعتزم اŸنسسق اŸكلف Ãنع ومكافحة التطرف العنيف واإ’رهاب ‘ قارتنا
ا’ضسطÓع Ãهمته.
تدور هذه اŸهمة حول اÙاور ذات اأ’ولوية ‘ ›ال مكافحة اإ’رهاب على النحو الذي
 ·ÓاŸتحدة على التوا‹.
حددته اأ’جهزة اıتصسة ل–Óاد اأ’فريقي و›لسس اأ’من ل أ
سسوف تركز بشسكل خاصس على وضسع اŸنظومة اأ’فريقية Ÿكافحة اإ’رهاب وتطوير وإاثراء
اŸعاي Òاأ’فريقية ‘ مكافحة هذه اآ’فة عن طريق ا’سستلهام من اŸمارسسات ا÷يدة التي
اكتسسبتها اأ’قاليم اأ’خرى وعلى اŸسستوى الدو‹ التكفل Ãسسأالة اŸقاتل Úاإ’رهابي Úاأ’جانب
وعودتهم إا ¤القارة اأ’فريقية أاو –ركهم داخلها وتضسييق اÿناق على اŸصسادر العديدة لتمويل
اإ’رهاب وŒفيف منابعها Ãا ‘ ذلك القطاع غ Òالرسسمي وﬁاربة التطرف وسسياسسات
مكافحة التطرف فضس Óعن ا◊اجة إا– ¤سس Úالسسياسسات واأ’طر اŸؤوسسسسية والقانونية من أاجل
تعزيز الدÁقراطية وا◊كم الرشسيد وحقوق اإ’نسسان والعدالة ا’جتماعية والتنمية ا’قتصسادية
وا’جتماعية ودولة القانون باعتبارها عوامل من شسأانها أان تسساعد إا ¤حد كب ‘ Òحرمان
ا÷ماعات اإ’رهابية من اأ’رضسية اÿصسبة التي تعرف كيفية اسستغÓلها بÈاعة ‘ دعايتها .يتعÚ
أايضسا تطوير التعاون الثنائي واإ’قليمي والدو‹ ‘ ›ال مكافحة هذه اآ’فة.
وضسع اŸنظومة اأ’فريقية Ÿكافحة التطرف العنيف واإ’رهاب اسسÎشسادا بالرغبة ‘ حماية
وتعزيز قيم التسسامح وا◊وار والتضسامن وا’حÎام اŸتبادل وإادانة التطرف والكراهية
Óرهاب
واإ’رهاب والتمييز أ’ي سسبب كان وضسمانا أ’من بلدانها ومواطنيها ضسد اآ’ثار اŸدمرة ل إ

تعاملت البلدان اأ’فريقية ‘ وقت مبكر مع هذا اÿطر بكل ا÷دية التي يسستحقها واتخذت
سسلسسلة من التداب Òالتي مكنت القارة من التزود بالوسسائل القانونية Ÿكافحة هذه اآ’فة.
تشسكل ا’تفاقية اأ’فريقية Ÿنع اإ’رهاب ومكافحته التي وقعت ‘ ا÷زائر ‘  ‘ 1999هذا
اÿصسوصس تتويجا وشسهادة لوعي أافريقيا القوي بخطورة التهديد اإ’رهابي للقارة ككل وأاداة
هامة ‘ الكفاح اŸشسÎك ضسد هذه اآ’فة.
ينطبق اأ’مر نفسسه على خطة عمل ا’–اد اأ’فريقي Ÿنع اإ’رهاب ومكافحته .إاذ وضسعت
هذه الوثيقة بدقة وأ’ول مرة خريطة طريق أافريقية حقيقية Ÿكافحة اإ’رهاب تشسمل اÛا’ت
واأ’بعاد الرئيسسية لهذه اŸعركة كما أانها صسقلت و’يات وأادوار ›لسس السسلم واأ’من ومفوضسية
ا’–اد اأ’فريقي ‘ هذه اŸعركة .وأاوصست أايضسا بإانشساء اŸركز اأ’فريقي للدراسسات والبحوث
اŸتعلقة باإ’رهاب ‘ ا÷زائر العاصسمة الذي أاصسبح Ãرور السسنوات أاداة قيمة و’ غنى عنها ‘
خدمة البلدان اأ’فريقية فرديا وجماعيا ‘ -كفاحها ضسد اإ’رهاب.
يعزز هذه اŸنظومة تعي‡ Úثل خاصس ل–Óاد اأ’فريقي للتعاون ‘ مكافحة اإ’رهاب
وكذلك بدء تشسغيل اآ’لية اأ’فريقية للتعاون الشسرطي /أافريبول /التي تشسكل منÈا هاما للتعاون
ب Úقوات الشسرطة اأ’فريقية Ÿكافحة اإ’رهاب وا÷رÁة اŸنظمة ع Èالوطنية وتتخذ ا÷زائر
العاصسمة مقرا لها أايضسا.
هناك ضسرورة Ÿتابعة وتعزيز ا÷هد الهائل الذي بذلته قارتنا على مدى الثÓث Úعاما
اŸاضسية Ÿواجهة الشسر اإ’رهابي وقهره وذلك من خÓل اتخاذ تداب Òجديدة ومبادرات جديدة
تتناسسب مع الطبيعة اŸتطورة للتهديد اإ’رهابي والتغÒات التي –دث باسستمرار ‘ أاسساليب
عمله وتطوير وتعزيز صسÓته با÷رÁة اŸنظمة العابرة للحدود الوطنية.

إاثراء اŸعاي Òاألفريقية حول مكافحة التطرف العنيف
‘ جهودها Ÿكافحة التطرف العنيف واإ’رهاب حرصست أافريقيا على إادراج مقرراتها
وإاجراءاتها ‘ إاطار تعزيز مبادئ وأاهداف ميثاق اأ’· اŸتحدة واإ’عÓن العاŸي ◊قوق
اإ’نسسان والوثائق الدولية واأ’فريقية الرئيسسية ◊ماية قدسسية ا◊ياة وحقوق اإ’نسسان.
تعد ا’تفاقية اأ’فريقية Ÿنع اإ’رهاب ومكافحته وإاعÓن عام  1994بشسأان مدونة قواعد
السسلوك للعÓقات ب Úالبلدان اأ’فريقية والÈوتوكول اإ’ضسا‘ ’تفاقية ا÷زائر لعام 1999
والقانون النموذجي اأ’فريقي Ÿكافحة اإ’رهاب واإ’عÓن الرسسمي الصسادر عن قمة ا’–اد
اأ’فريقي بشسأان مكافحة اإ’رهاب كلها إا‚ازات حققتها قارتنا لتعزيز ترسسانتها السسياسسية
والقانونية ‘ ›ال مكافحة اإ’رهاب.
’بد من تعزيز رأاسس اŸال هذا من خÓل إادماجه ‘ ›موعة القوان Úالوطنية وضسمان
تنفيذه عن طريق ا÷هود اŸتواصسلة لتدريب اŸوارد البشسرية الÓزمة فضس Óعن بناء قدرات
البلدان التي تطلب ذلك عن طريق إاقامة تعاون ثنائي وإاقليمي ودو‹ على وجه اÿصسوصس.

التكفل Ãسسأالة اŸقاتل Úاإلرهابي Úاألجانب وعودتهم
انخرط العديد من الشسباب اأ’فريقي ‘ Úمغامرة إارهابية ‘ مناطق النزاع اıتلفة ‘ جميع
أانحاء العا ⁄وخاصسة ‘ العراق وسسوريا ومنطقة السساحل .هناك أاك Ìمن  5 000أافريقي من
جنسسيات ﬂتلفة ينشسطون مع ا÷ماعات اإ’رهابية ‘ القارة و‘ مناطق النزاعات اŸسسلحة
اأ’خرى.
تواجه القارة أايضسا –ديات بسسبب التهديد الذي يشسكله هؤو’ء اأ’شسخاصس لدى عودتهم إا¤
بلدانهم أاو بلدان أاخرى ‘ اŸنطقة .ويفاقم هذا اÿطر عدد من العوامل اÿاصسة بقارتنا Ãا ‘
ذلك اتسساع رقعة اأ’راضسي وطبيعة ا◊دود التي يسسهل اخÎاقها وﬁدودية اŸوارد والقدرات
لعدد كب Òمن البلدان التي يحتمل أان تكون هدفا لهذه اآ’فة.
إان اÙاو’ت ا◊الية التي تقوم بها ا÷ماعات اإ’رهابية للتجمع أاو التوحد ‘ منطقة
Óعمال اإ’رهابية ‘ هذه
السساحل ليسست غريبة على حركات العودة والتوقعات اŸسستقبلية ل أ
اŸنطقة.
‘ مواجهة هذا التهديد فإان القارة مدعوة إا ¤تطوير تعاونها ‘ ›ا’ت عديدة Ãا ‘ ذلك
جمع اŸعلومات ا’سستخبارية عن اŸقاتل Úاإ’رهابي Úاأ’جانب و–سس ÚاŸعرفة ﬁÓÃهم
ومنع تنقلهم عﬂ Èتلف وسسائل النقل ونقاط الدخول والعبور فضس Óعن –سس Úإادارة ا◊دود.

تضسييق اÿناق على مصسادر “ويل الإرهاب
على الرغم من ا÷هود التي تبذلها القارة واÛتمع الدو‹ عموما لتجفيف منابع “ويل
اإ’رهاب فإان اأ’خ ’ Òيزال قادرا على الوصسول إا ¤اŸوارد اŸالية التي “كنه من مواصسلة
أانشسطته اإ’جرامية.
إان ا÷رÁة اŸنظمة العابرة للحدود الوطنية وا’قتصساد غ Òالرسسمي واحتجاز الرهائن
مقابل دفع فدية والهجرة غ Òالقانونية وا’Œار باŸمتلكات الثقافية وا’Œار باıدرات
واأ’سسلحة وغسسل اأ’موال وا’Œار بالبشسر وا’Œار باŸاشسية وعمليات السسطو بجميع أانواعها
تعد من ب Úاأ’سساليب العديدة التي تسستخدمها ا÷ماعات اإ’رهابية لتمويل عملياتها ‘ قارتنا
والتي ينبغي أ’فريقيا ان تتخذ إاجراءات بشسأانها إا ¤جانب تعزيز أادوات وآاليات مكافحة اإ’رهاب
التي تزودت بها بالفعل.
يعد Œر Ëدفع الفدية ووقف تدفق “ويل اإ’رهاب من خارج القارة من ب Úاإ’جراءات
اأ’فريقية ذات اأ’ولوية ‘ ›ال مكافحة “ويل اإ’رهاب.

منع التطرف ومكافحته
إان أافريقيا تواجه أايضسا ظاهرة التطرف اŸتنامية و’ سسيما ب Úالشسباب وا’نتشسار اÿبيث
لتيارات اأ’فكار الداعية إا ¤التطرف العنيف واإ’رهاب .وثمة عوامل عديدة تسسهم ‘ ذلك وكثÒا
Óح -وال ا’ج -ت -م -اع -ي -ة
م- -ا Œم -ع ب Úاسس -ت -غ Ó-ل أاصس -ح -اب ه -ذا اŸذهب و›ن -دي اإ’ره -اب ل  -أ
وا’قتصسادية الصسعبة واآ’فات ا’جتماعية اıتلفة.
لقد شسددت منظمتنا القارية بحق تشسديدا قويا على ا◊اجة إا ¤تكريسس اŸزيد من ا’هتمام
واŸوارد لهذه اŸصسفوفات اإ’رهابية.
يتمثل هدفنا اليوم ‘ وضسع وتنفيذ اسسÎاتيجيات وبرامج على الصسعيدين الوطني واإ’قليمي
Ÿنع التطرف ومكافحة التطرف العنيف ‘ اأ’رضسيات اÿصسبة التي تزرع وتنمو فيها تلك البذور
التي تغذي التهديد اإ’رهابي.
ت -ت -ط -لب ه-ذه ا’سسÎات-ي-ج-ي-ات والÈام-ج ن-ه-ج-ا شس-ام-ل-ة Œم-ع ا◊ك-وم-ات واÛت-م-ع اŸدÊ
وخاصسة اŸواطن Úوكذلك التعاون الدو‹ حول عوامل مثل اسستخدام اإ’نÎنت للدعاية اإ’رهابية
ومكافحة كراهية اإ’سسÓم وكراهية اأ’جانب والتدخل والتدخÓت العسسكرية اأ’جنبية وعدم
تسسوية النزاعات اŸسسلحة والتفاوتات ا’قتصسادية وعدم وجود آافاق التنمية.

تعزيز األطر السسياسسية واŸؤوسسسسية والقانونية
مثلما تعيد قارتنا واÛتمع الدو‹ بوجه عام تأاكيد ذلك باسستمرار فإانه ’ Áكن أ’ية ذريعة
سسياسسية أاو اقتصسادية أاو دينية أاو أاي وضسع آاخر Ãا ‘ ذلك القفر أان يÈر اإ’رهاب وما يقÎفه
من أاهوال.
‘ إاط -ار ن -ه -ج -ه -ا Ÿك -اف -ح -ة اإ’ره -اب ف -إان ال -ق-ارة “ضس-ي ب-ث-ب-ات وق-وة ع-ل-ى مسس-ار ت-ع-زي-ز
الدÁقراطية وا◊كم الرشسيد وحقوق اإ’نسسان وسسيادة القانون والعدالة ا’جتماعية والتنمية
ا’جتماعية وا’قتصسادية للجميع كما تؤوكده مبادرة الشسراكة ا÷ديدة من أاجل تنمية أافريقيا
/النيباد /ومبادرات اآ’لية اأ’فريقية للمراجعة اŸتبادلة ب Úاأ’قران.
’ بد من مواصسلة هذه ا÷هود القارية من أاجل حرمان اإ’رهابي Úبشسكل دائم من ا◊جج
التي عرفوا كيفية اسستغÓلها ‘ آاليتهم الدعائية للحشسد والتطرف والتجنيد.

تطوير التعاون اإلقليمي والدو‹

Óرهاب إا ¤توثيق التعاون الثنائي واإ’قليمي والدو‹ ‘ جميع
تدعو الطبيعة العاŸية ل إ
اÛا’ت اŸتصسلة Ãكافحة هذه اآ’فة.
تدعو التحديات اÙددة التي يواجهها العديد من البلدان اأ’فريقية ‘ التصسدي لهذا الشسر
اإ’رهابي ومن بينها اتسساع رقعة اأ’راضسي وسسهولة اخÎاق ا◊دود وضسعف القدرات اŸؤوسسسسية
وشسح اŸوارد ا’قتصسادية واŸالية وغ Òذلك والفقر واآ’ثار الضسارة لتغ ÒاŸناخ إا ¤سسرعة
تعزيز التعاون ‘ قطاعات حيوية مثل التدريب واŸسساعدة الفنية وتوف ÒاÈÿة واŸعدات التي
تسستجيب لطلبات وتطلعات البلدان اŸعنية.
تؤوكد هذه التحديات ايضسا الدور اÙوري لقضسية التنمية باعتبارها جزءا من اŸعادلة اأ’منية
‘ أافريقيا ومن كفاحنا اŸشسÎك ضسد التطرف العنيف واإ’رهاب».
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ألثÓثاء  04جويلية  2017م
ألموأفق لـ  10شصوأل  1438هـ

أاكد أان الذاكرة الوطنية حجر أاسساسس بناء الدولة

زيتو :Êبعث اŸفاوضسات مع فرنسسا ’سسÎجاع اأ’رشسيف شسهر سسبتمÈ
’حسسن رسسالة جامعية ‘ تاريخ ا÷زائر لسسنة 2017
مسسابقة أ
أابرز وزير اÛاهدين الطيب زيتو ،Êرمزية ا’حتفال بالذكرى  55لÓسستقÓل ،من خÓل اسستحضسار اÙطات التاريخية
اÿالدة التي صسنعها الشسعب ا÷زائري ،وتضسحيات الشسهداء’ ،سستلهام الع Èومواصسلة البناء والتشسييد ،وكذا ترسسيخ هذه
’رشسيف ،التعويضسات اÿاصس بالتفجÒات النووية
القيم Ÿواجهة التحديات ،مضسيفا أان النقاشس حول اŸلفات اŸتعلقة با أ
با÷نوب ،ملف اŸفقودين وملف اسسÎجاع جماجم الشسهداء سسيتم دراسستها من جديد شسهر سسبتم ÈاŸقبل ،وحسسبه فإان على
فرنسسا تسسوية هذه اŸلفات إاذا أارادت ا’رتقاء بالعÓقات مع ا÷زائر.

سسهام بوعموشسة
تصسوير :فواز بوطارن
ق - -ال أل - -ط - -يب زي- -ت- -و Êل- -دى
إأشصرأفه ،أمسس ،على أفتتاح ندوة
ت -اري -خ -ي -ة ب -ع -ن -وأن «  5جويلية
 5 -1830جويلية  1962من ألعنف
أ’سصتعماري أŸمنهج إأ ¤أنتصصار
إأرأدة ألشص -عب» ب -اŸرك-ز أل-وط-ن-ي
ل -ل -درأسص -ات وأل -ب-حث ‘ أ◊رك-ة
ألوطنية وثورة أول نوفم،1954 È
إأن أ’ح- - -ت- - -ف - -ال ب - -ال - -ذك - -رى 55
’سصÎجاع ألسصيادة ألوطنية يندرج
هذه ألسصنة ‘ إأطار تطبيق بنود
ألدسصتور أ÷ديد ،إ’عطاء أهمية
خ-اصص-ة ل-ك-ت-اب-ة أل-ت-اري-خ وت-رق-يته
وت-ب-ل-ي-غ-ه ل-ل-ن-اشص-ئ-ة ،م-ن-وه-ا ب-دور
رئ- -يسس أ÷م- -ه- -وري -ة ‘ أ◊رصس
على كتابة ذأكرتنا ألوطنية بأاقÓم
وطنية.
وأكد أنه ’ Áكن ألعمل ‘ أي
›ال دون ألرجوع إأ ¤ألذأكرة
أل- -وط- -ن- -ي -ة أل -ت -ي ت -ع -ت Èأ◊ج -ر
أأ’سص -اسس ل -ب -ن -اء أل -دول -ة ،ب -فضص-ل
تضص -ح-ي-ات أج-دأدن-ا ،وأن ألشص-عب
أ÷زأئري سصيبقى ›ندأ لرسصالة
ألشص -ه -دأء أل -ذي -ن ع -ب -دوأ ط -ري-ق
أ◊ري -ة ،ك -م-ا كشص-ف ع-ن ت-ن-ظ-ي-م
مسص-اب-ق-ة أ’حسص-ن رسص-ال-ة جامعية
لسصنة  2017حول تاريخ أ÷زأئر،
سصيعلن عنها ‘ أأ’يام ألقادمة.
وأضصاف أن ›هودأت ألقطاع
Œلت من خÓل تنظيم أŸلتقيات
أل- -ت- -ي ” تسص- -ج- -ي- -ل- -ه -ا وت -وث -ي -ق
ألشص - - - -ه - - - -ادأت ،أŸوج- - - -ودة عÈ
أŸت - -اح - -ف وت - -وف Òأل - -وسص - -ائ- -ل
أŸت - -اح - -ة وأأ’رشص - -ي- -ف ،دأع- -ي- -ا
ألباحث Úوألطلبة’ ،سصتغÓلها ‘
إأعادة كتابة تاريخ أ÷زأئر وألبدء
‘ إأعÓم أ÷ماه Òبذأكرة أأ’مة
ألتي تعد ألقاسصم أŸشصÎك لكل
أ÷زأئري.Ú
وقال «نعمل مع كل ألشصركاء
وأ÷م -ع -ي-ات وأل-وزأرأت أŸع-ن-ي-ة
ل-ك-ت-اب-ة أل-ت-اري-خ وصص-ون-ه ،أل-نتائج
م- -ل- -م- -وسص- -ة ت- -ظ- -ه- -ر م -ن خ Ó-ل

أإ’صص-دأرأت وأأ’فÓ-م وأل-وث-ائق»،
مشصÒأ إأ ¤أن أ’ح - - - - -ت - - - - -ف - - - - -ال
با’سصتقÓل هو Œديد للعهد مع
رسص -ال -ة ألشص -ه -دأء م -ن أŸق -اوم-ة
ألشص -ع -ب -ي -ة إأ ¤أ◊رك-ة أل-وط-ن-ي-ة،
وأ◊ف-اظ ع-ل-ى أأ’م-ان-ة وت-ب-ل-يغها
Óج - -ي - -ال ،ك- -م- -ا أن ت- -ن- -ظ- -ي- -م
ل --أ
أÙاضص-رأت وت-أال-ي-ف أÛل-دأت
وأل -ك-تب ’ ت-ك-ف-ي ل-ت-خ-ل-ي-د م-آاث-ر
شصهدأئنا أأ’برأر.
و‘ رده عن سصؤوأل حول مصصÒ
أŸف - - -اوضص - - -ات م - - -ع أل - - -ط- - -رف
أل- - -ف- - -رنسص- - -ي ،ح - -ول أŸل - -ف - -ات
أل -ت -اري -خ -ي -ة أل -ع -ال -ق-ة أŸت-ع-ل-ق-ة
باأ’رشصيف وأ÷ماجم ،قال وزير
أÛاهدين إأن تصصريح ماكرون
خÓل حملته أ’نتخابية ح Úكان
مÎشص-ح-ا ج-ريء ،وي-ن-ت-ظ-ر إأثبات
ذلك وتطبيقه على أرضس ألوأقع
كون أ÷زأئر سصئمت من ألوعود
منذ أ’سصتقÓل إأ ¤أليوم.
وأضصاف أنه ” فتح ألنقاشس
ح- - -ول أŸل- - -ف- - -ات أŸط- - -روح - -ة
وأŸت- -ع- -ل- -ق- -ة Ãل- -ف أأ’رشص -ي -ف،
ألتعويضصات أÿاصس بالتفجÒأت
أل- - -ن- - -ووي- - -ة ب- - -ا÷ن - -وب ،م - -ل - -ف
أŸف- -ق- -ودي- -ن وم- -ل- -ف أسصÎج- -اع
ج -م -اج -م ألشص -ه -دأء ل -ل -م -ق -اوم -ة
أل- -وط- -ن- -ي- -ة أŸوج- -ودة Ãت- -ح -ف
أإ’نسصان بباريسس لدى زيارة كاتب
ألدولة ألفرنسصي ،أ’ن ألقضصية تهم
ألشصعب أ÷زأئري .بحيث شصرعت
أل-ل-ج-ان أŸشصÎك-ة ‘ أ’ج-ت-م-اع،
وأل-ع-م-ل-ي-ة أن-ط-لقت دأخل وخارج

أ÷زأئ- -ر ب- -ال- -ت- -نسص -ي -ق م -ع وزأرة
أÿارج-ي-ة ،وألسص-ف-ارة أ÷زأئ-ري-ة
بفرنسصا.
لكن أسصتطرد قائ’ «:Óحظنا
خ Ó-ل أل-رئ-اسص-ي-ات وألŸÈان-ي-ات
أل -ف -رنسص -ي -ة ت -وق -ف أل -ل-ج-ان ع-ن
ألعمل ،وسصنبعث هذه أŸلفات من
ج- -دي- -د ،ب- -ح- -يث أل- -ت- -مسص- -ن- -ا ‘
ألتصصريحات درأسصة هذه أŸلفات
من جديد ‘ شصهر سصبتم ،»ÈآأمÓ
‘ أن ترى هذه أŸلفات ألنور،
وحسصبه فإان ألكرة أآ’ن ‘ ملعب
ف - - -رنسص - - -ا إأذأ أرأدت أن ت- - -ك- - -ون
ألعÓقات وألثقة ب Úألبلدين تعود
بالفائدة على أÛا’ت أأ’خرى،
ع -ل-ي-ه-ا تسص-وي-ة مشص-ك-ل أأ’رشص-ي-ف
وأŸلفات ألعالقة.
وباŸقابل ،جدد تأاكيده على
أن ق- -ان- -ون أÛاه- -د وألشص -ه -ي -د
ي -ح-م-ي ه-ذه أل-ف-ئ-ة وأŸؤوسصسص-ات
أأ’خرى ألتاريخية من أي أهانة
أ’نهم يعتÈون من رموز ألدولة
أ÷زأئرية.

بوسسنة :ا◊رب
النفسسية عنف ‡نهج
منذ 1830
ت -ط -رق أŸدي-ر أل-ع-ام ل-ل-وك-ال-ة
ألوطنية أŸوضصوعاتية ألÈفسصور
ﬁم- -ود ب -وسص -ن -ة ‘ ،م -دأخ -ل -ت -ه
ألقيمة إأ ¤موضصوع مهم بعنوأن»
أل - -ع - -ن - -ف أŸادي وأŸع- -ن- -وي ‘

’وروبي
وزير التجارة يسستقبل سسف Òا’–اد ا أ

أسصÎأت -ي -ج -ي -ة أ◊رب أل -ن -فسص -ي-ة
ل Ó-سص -ت -ع-م-ار أل-ف-رنسص-ي» ،ب-ح-يث
قدم شصروحات حول معنى أ◊رب
ألنفسصية ألتي ظهرت منذ ألعصصور
ألقدÁة ،مؤوكدأ أن أسصÎأتيجية
أ’سص -ت -ع -م -ار ‘ ت -ط -ب -ي-ق أ◊رب
أل-ن-فسص-ي-ة ك-انت ع-ب-ارة ع-ن ع-ن-ف
‡نهج منذ سصنة  ،1830من حيث
طبيعتها وأسصسصها.
وأوضص -ح ألÈفسص -ور ب -وسص-ن-ة ‘
هذأ أإ’طار ،أن أ◊رب ألنفسصية
هي أخطر أنوأع أ◊روب كونها
تسص-ت-ه-دف ع-ق-ول وت-ف-ك Òوقلوب
أل- -ط- -رف أآ’خ- -ر ل- -دف- -ع- -ه- -م إأ¤
أ’نهيار ألنفسصي وفقدأن ألثقة ‘
م-ؤوسصسص-ات-ه-م وأ’نبهار بإامكانيات
وق-درأت أل-ط-رف أآ’خ-ر ،وت-ب-ق-ى
ألغاية أŸقصصودة من هذه أ◊رب
هي ألقضصاء على إأرأدة ألشصعوب
‘ أل- -ق- -ت- -ال ،ب- -ح- -يث أسص -ت -خ -دم
أ’سص -ت -ع -م -ار أل -ف -رنسص -ي أل -ع -ن-ف
أŸادي و غ ÒأŸادي بصص- - - - - - -ورة
‡ن - -ه - -ج- -ة وأل- -ذي م- -ر ب- -ثÓ- -ث
مرأحل ،لكن أ÷زأئري Úقاوموأ
هذه ألسصياسصة بالتمسصك بهويتهم
ودينهم.
وأضصاف أŸدير ألعام للوكالة
ألوطنية أŸوضصوعاتية ،أن أ◊رب
أل -ن -فسص -ي -ة أصص -ب-حت أأ’سص-اسس ‘
إأدأرة ألصصرأعات ألدولية ،وليسس
أ◊رب ألعسصكرية مثلما كان قبل
أ◊رب ألباردة ،وهي مبنية على
ألكلمات وأأ’فكار من أجل تغيÒ
ألسص- - -ل- - -وك م- - -ع- - -ت - -م - -دة ع - -ل - -ى
أ÷وأسصيسس ،وألدعاية وألتخويف
وأ’غتيا’ت ،مشصÒأ إأ ¤أنه مع
ت- -ط- -ور ع- -ل- -م أل- -ن -فسس وأإ’ع Ó-م
عرفت أ◊رب ألنفسصية تدقيقات
وتطور ،فقد أضصحى غسصيل أŸخ
هو أك Ìأأ’سصلحة شصيوعا.
و‘ أÿت- - - - -ام ” ،ت- - - - -ك - - - -رË
أأ’سصاتذة ألذين شصاركوأ ‘ أشصغال
أŸن -ت-دى أل-ع-ل-م-ي أل-وط-ن-ي أل-ذي
نظمه أŸركز ألوطني للدرأسصات
وألبحث ‘ أ◊ركة ألوطنية وثورة
أول نوفم 16 ‘ 1954 Èأفريل
 2017ب- -ت -وج -ي -ه -ات م -ن وزي -ر
ألقطاع.

ﬁاربة تضسخيم الفوترة ومراقبة النوعية ﬁور اللقاء
شسكل تعزيز التعاون ‘ ›ال مراقبة
ال -ن -وع -ي -ة وﬁارب -ة تضس-خ-ي-م ال-ف-وت-رة
ل- - -دى ا’سس- - -تÒادﬁ ،ور ل- - -ق - -اء وزي - -ر
ال -ت -ج -ارة أاح-م-د ع-ب-د ا◊ف-ي-ظ سس-اسس-ي،
أامسس ،ب - - -ا÷زائ - - -ر ،م- - -ع سس- - -ف Òا’–اد
’ورب - - -ي ب - - -ا÷زائ - - -ر ج- - -ون أاورورك،
ا أ
بحسسب ما أافاد به بيان للوزارة.
ن -اقشس سص -اسص -ي خ Ó-ل ل -ق -ائ -ه م -ع ألسص-فÒ
أأ’وربي جملة من ألقضصايا أ’قتصصادية ذأت
ألبعد أÙلي ،،أإ’قليمي وألدو‹ ،حيث ركز
‘ ح -دي -ث -ه ع -ل -ى «أل-ره-ان-ات» أل-ت-ي ت-رف-ع-ه-ا
أ÷زأئ -ر وب -ع Ó-ق -ات -ه -ا «أŸت -ي -ن -ة» م-ع أل-دول

أأ’وروب- -ي- -ة ،م- -ذك -رأ ب -ح -ج -م أل -ت -ب -اد’ت بÚ
ألطرف Úوألتي تعود إأ ¤ما قبل إأنشصاء أ’–اد
أأ’وربي ،بحسصب نفسس أŸصصدر.

..ويسستقبل سسف ÒالصسÚ

أسصتقبل وزير ألتجارة ألسصيد ألسصاسصي أحمد
عبد أ◊فيظ سصف Òجمهورية ألصص Úألشصعبية
يانغ جوأنغيو أمسس Ãقر ألوزأرة ،حيث تطرق
ألطرفان للعÓقات ألتاريخية وأأ’خوية ألتي
Œم -ع أل -ب -ل-دي-ن وألشص-ع-ب Úم-ن-ذ خ-مسص-ي-ن-ي-ات
أل- -ق- -رن أŸاضص- -ي وم- -وق- -ف ألصص Úودع -م -ه -ا
ل-ل-ج-زأئ-ر أث-ن-اء ث-ورت-ه-ا أل-ت-ح-ري-ري-ة وموأصصلة

ألدعم بعد أإ’سصتقÓل .
وعلى صصعيد ألعÓقات أ’قتصصادية  ،أشصار
أل -وزي -ر أ ¤أن أل-ت-وأج-د أل-ه-ام ل-ل-مسص-ت-ث-م-ري-ن
ألصص- -ي- -ن- -ي Úب- -ا÷زأئ- -ر ف -ى شص -ت -ى أÛا’ت
ومشصاركتهم فى أ‚از ألعديد من أŸشصاريع
ألتنموية  ،وأ’رتفاع ألكب◊ Òجم أŸباد’ت
ألتجارية ألذى بلغ  8مليار دو’ر سصنة 2016
تÈز كلها ألدليل وألÈهان على ألطابع ألهام
وأ’سصÎأتيجى للتعاون ب Úألبلدين .
ك -م -ا ت -ط -رق أل -ط -رف -ان Ûم -وع -ة م-ن
أإ’قÎأح -ات ح -ول ألشص -رأك-ة وت-ب-ادل أÈÿأت
فيما يخصس ألرقابة وقمع ألغشس .

تأاشسÒة السسفر إا ¤فرنسسا:

«تي.أال.أاسض كونتاكت» تسستقبل الطلبات إا ¤غاية جانفي 2018

سسيسستمر مقدم اÿدمات «»TLS Contact
‘ اسستقبال اŸلفات اŸتعلقة بطلبات تأاشسÒة
السسفر إا ¤فرنسسا لدى القنصسليات الفرنسسية
العامة الثÓث اŸتواجدة با÷زائر (ا÷زائر
ال -ع -اصس -م -ة ،وه -ران وع -ن -اب -ة) إا ¤غ-اي-ة 31
جانفي  2018حسسبما أاشسار إاليه بيان للسسفارة
الفرنسسية با÷زائر.
وأوضص -ح أل -ب -ي-ان أن «ألسص-ل-ط-ات أل-ف-رنسص-ي-ة
قررت تقد Ëنهاية ألعقد ألذي يجمع بÚ
ألقنصصليات ألفرنسصية ألعامة با÷زأئر ومقدم

أÿدم- -ات « »TLS ContactأŸت-ع-ل-ق ب-ج-م-ع
ملفات طلبات ألتأاشصÒة وأتخذ هذأ ألقرأر يوم
 28ج -وأن  .2017وي-نصس أل-ع-ق-د ع-ل-ى أل-ب-ن-ود
أÿاصصة بفسصخه إأذ يبقى أŸتعامل مؤوه Óإأ¤
غاية  31جانفي .»2018
وأكدت ألسصفارة ألفرنسصية ألتي أعلنت عن
إأط Ó-ق ق -ري -ب -ا «م -ن -اقصص-ة ج-دي-دة» م-ن ق-ب-ل
ألسصلطات أıتصصة أن «ألهدف من ذلك هو
مرأعاة أŸعاي Òأ÷ديدة للطلب أ÷زأئري
ل -ل -ت -أاشصÒة وك -ذلك –سص Úظ -روف أسص-ت-ق-ب-ال

طالبي ألتأاشصÒة ‘ أ÷زأئر مع ضصمان رقابة فعالة
لرزنامات أŸوأعيد وألتحكم ‘ آأجال أ’نتظار».
وأشصارت ألسصفارة ‘ بيانها إأ ¤أنه «سصيتم
أت -خ -اذ ت -دأب Òم -ن أج -ل ت -ن -ظ -ي -م أل -ع -م -ل -ي -ة
أ’ن -ت -ق -ال -ي -ة ل -ط -ل-ب-ات أŸوأع-ي-د Ÿا ب-ع-د 31
ج-ان-ف-ي  2018وضص- -م -ان خ -دم -ة ذأت ج -ودة
ل -ط -ال -ب -ي أل -ت -أاشصÒة أل-ف-رنسص-ي-ة أ÷زأئ-ري،»Ú
مÈزة أن -ه «سص -ي -ت -م أإ’ع Ó-ن ع -ن م -ع -ل -وم -ات
إأضصافية متعلقة بالÎتيبات أŸتعلقة بذلك ‘
أآ’جال أŸناسصبة».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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’مريكي
بوحجة يسستقبل رئيسس ÷نة ا’عتمادات اŸالية Ãجلسس النواب ا أ

اسستعراضض العÓقات ا÷يدة التي Œمع البلدين

اسس- -ت- -ع- -رضس رئ- -يسس اÛلسس الشس- -ع- -ب- -ي
الوطني السسعيد بوحجة ،أامسس ،با÷زائر
العاصسمة ،مع وفد برŸا Êأامريكي برئاسسة
رئيسس ÷نة ا’عتمادات اŸالية Ãجلسس
’مريكية ،رودÊ
نواب الو’يات اŸتحدة ا أ
فريلنجهويسسن« ،العÓقات ا÷يدة» التي
ت- -رب- -ط ال- -ب- -ل- -دي- -ن ‘ ﬂت- -ل -ف اÛا’ت،
بحسسب ما أافاد به بيان للمجلسس.
أوضصح ذأت أŸصصدر ،أن ألطرف« Úتطرقا
ل -ل -ع Ó-ق -ات أ÷ي -دة أل-ت-ي ت-رب-ط أل-ب-ل-دي-ن ‘
ﬂت-ل-ف أل-ق-ط-اع-ات ألسص-ي-اسص-ي-ة ،أ’ق-تصصادية
وألثقافية» ،حيث ذكر بوحجة ‘ هذأ أإ’طار
بـ «ضص- -رورة ت- -ف -ع -ي -ل آأل -ي -ات أل -دب -ل -وم -اسص -ي -ة

ألŸÈان - -ي - -ة م - -ن أج - -ل “ت Úأل - -ت- -ع- -اون بÚ
ألبلدين».
من جانبه ،أعت Èرئيسس ألوفد أأ’مريكي
أ÷زأئ-ر Ãث-اب-ة «ق-ل-ع-ة لÓ-سص-ت-ق-رأر وأأ’م-ن»،
م -ث -م -ن -ا «دوره -ا أل -ب -ن-اء ‘ –ق-ي-ق أأ’م-ن ‘
جوأرها و‘ مسصاعدة ألدول ألتي تعا Êمن
ع -دم أ’سص -ت -ق-رأر ‘ إأف-ري-ق-ي-ا إ’ي-ج-اد ح-ل-ول
سصلمية Ÿشصاكلها وذلك من خÓل أŸصصا◊ة
ألوطنية».
كما أشصاد فريلنجهويسصن بـ «أŸسصاهمات
أ÷زأئ -ري -ة أل -رأئ -دة ‘ م -ك -اف -ح-ة أإ’ره-اب،
Óمن وألسصلم ألعاŸي.»Ú
خدمة ل أ

شسرفة يسستقبل سسف Òجمهورية كوريا

إا‚از اŸدن ا÷ديدة ﬁور اÙادثات
الشسعب /إأسصتقبـل وزير ألسصكن وألعمرأن
وأŸدينـة يوسصف شصرفة ،أمسسÃ ،قر ألوزأرة،
سص- -ف Òج- -م- -ه- -وري -ة ك -وري -ا ب -ا÷زأئ ـر Parc
 ،Sung Jinوهذأ ‘ إأطار زيارة ›املة.
تطرق ألطرفان إأ ¤أوأصصر ألتعاون ألتي
ت -رب -ط أل -ب -ل -دي -ن خ -اصص -ة ‘ ق -ط -اع ألسص -ك -ن
وأل-ع-م-رأن وأل-ت-ه-ي-ئ-ة أل-ع-م-رأن-ي-ة’ ،سصيما تلك

أŸت- -ع- -ل- -ق- -ة ب- -إا‚از أŸدن أ÷دي- -دة وم- -دى
تطابقها مع مثيÓتها ‘ ألعا.⁄
Óعرأب عن قوة
كما كان للوزير فرصصة ل إ
ألعÓقات ألتي تربط أ÷زأئر مع أ÷مهورية
أل- -ك- -وري -ة وأل -ع -م -ل ع -ل -ى ت -ط -وي -ر ألشص -رأك -ة
أإ’قتصصادية ألتي تربط ب Úألبلدين ،خاصصة ‘
›ال ألتعم Òوألسصكن وتسصي ÒأŸدن.

لقاء غنية الدالية وليز تÒيولت

ا’عÎاف Ãعادلة شسهادات ا÷زائري ÚاŸقيم ‘ Úكيبك
ت -ط -رقت وزي -رة ال -تضس -ام -ن ال-وط-ن-ي
’سس -رة وقضس -اي-ا اŸرأاة غ-ن-ي-ة ال-دال-ي-ة
وا أ
ون -ائب رئ -يسس وزراء م -ق -اط -ع -ة ك -ي-بك
وزي-رة اŸؤوسسسس-ات الصس-غÒة واŸت-وسس-ط-ة
وال -ت -خ -ف -ي -ف ال -ت -ن -ظ -ي -م -ي وال -ت-ن-م-ي-ة
ا’ق -تصس -ادي -ة ا÷ه -وي -ة ل -ي -ز تÒي-ولت
خÓ- -ل ل- -ق -ائ -ه -م -ا ،أامسس ،إا ¤ا’عÎاف
Ãعادلة شسهادات ا÷زائري ÚاŸقيم‘ Ú
ك -ي -بك وتشس -ج -ي -ع اŸق -او’ت -ي -ة ‘ ك-ن-دا
وا÷زائر.
‘ تصص -ري-ح ل-لصص-ح-اف-ة ع-قب ه-ذأ أل-ل-ق-اء،
ق-الت أل-دأل-ي-ة «ت-ط-رق-ن-ا إأ ¤أه-م-ي-ة وضص-رورة
أ’عÎأف Ãع - -ادل - -ة شص - -ه - -ادأت أ÷زأئ- -ريÚ
أŸق -ي -م ‘ Úك -ي-بك وت-أاك-ي-د خÈت-ه-م ،أ’ن-ه-م
ي Ó-ق -ون مشص -اك -ل ك -ثÒة ‘ إأط -ار أل-تشص-غ-ي-ل»،
مضص -ي -ف -ة أن «ه -ن -اك نسص -ب -ة ب-ط-ال-ة ك-بÒة ‘
أوسص -اط ج -ال -ي -ت -ن -ا ،ل-ذأ ن-أام-ل أن نسص-وي ه-ذأ
أŸشصكل ‘ أقرب وقت ‡كن ،على أعتبار

أ÷زأئر أول شصريك مغاربي لكندأ» ،مؤوكدة أن
«  %90من أصصل  90.000جزأئري مقيم بكندأ
مسصتقرون ‘ مقاطعة كيبك».
وأوضصحت تÒيولت ،أن « أللقاء كان أيضصا
فرصصة Ÿناقشصة أŸتابعة ‘ ›ال ألتكوين،
’سص-ي-م-ا إأنشص-اء م-ؤوسصسص-ات صص-غÒة وم-ت-وسصطة
ل-ف-ائ-دة أل-نسص-اء وألشص-ب-اب أ÷زأئ-ري Úوك-ذلك
ت -ط -وي-ر أل-عÓ-ق-ات ع-ن ط-ري-ق خ-ل-ق «عÓ-ق-ة
‡يزة» ،مشصÒة إأ ¤أن مقاطعة كيبك تعتÈ
«بوأبة عبور لسصيدأت أأ’عمال أ÷زأئريات إأ¤
أأ’سصوأق ألكندية وأأ’مريكية» ،مشصددة ‘ ذأت
ألسص -ي -اق ع -ل -ى أه-م-ي-ة أ’عÎأف ب-الشص-ه-ادأت
أ÷زأئرية ‘ مقاطعة كيبك.
وكشصفت تÒيولت قائلة« ،لقد ” أختيار
أ÷زأئري Úلكفاءأتهم وشصهادأتهم( )...نحن
إأذأً بصصدد ألعمل مع وزيرة ألهجرة Ùاربة
ظاهرة ألتمييز وخاصصة ‘ ألتشصغيل ‘ ظل
ندرة أليد ألعاملة ‘ كيبك».

بدة يبحث فرصض التعاون مع ليز تÒيولت
ت- -ب- -احث وزي- -ر الصس -ن -اع -ة واŸن -اج -م
ﬁج- - - - -وب ب- - - - -دة ،أامسس ،ب- - - - -ا÷زائ - - - -ر
ال - -ع - -اصس - -م - -ة ،م - -ع ن- -ائب رئ- -يسس وزراء
م - -ن - -ط - -ق - -ة ك - -ي - -بك وزي- -رة اŸؤوسسسس- -ات
الصس- -غÒة واŸت- -وسس- -ط- -ة وال- -ت- -خ- -ف- -ي -ف
ال -ت -ن -ظ -ي -م -ي وال -ت -ن -م -ي-ة ا’ق-تصس-ادي-ة
’قليمية Ÿنطقة كيبك ليز تÒيولت،
ا إ
حول سسبل تعزيز التعاون الثنائي ،إا¤
ج - -انب اÙاور ال - -كÈى ıط- -ط ع- -م- -ل
ا◊ك - -وم- -ة ،ب- -حسسب م- -ا أاف- -اد ب- -ه ب- -ي- -ان
للوزارة.
خ Ó-ل ه-ذه أ÷لسص-ة ،أغ-ت-ن-م ب-دة أل-ف-رصص-ة
ل -ع -رضس أÿط -وط أل -ع-ريضص-ة ıط-ط ع-م-ل
أ◊ك- -وم- -ة’ ،سص- -ي- -م- -ا ‘ شص -ق -ه أ’ق -تصص -ادي
وأ’ه - -ت- -م- -ام أل- -ذي ي- -ول- -ي- -ه إأ ¤أŸؤوسصسص- -ات
ألصصغÒة وأŸتوسصطة ألتي تلعب دورأ أسصاسصيا
‘ خ -ل -ق م -ن -اصصب ألشص -غ -ل وت -ع -زي -ز أل-ق-ي-م-ة
أŸضصافة ،بحسصب ذأت أŸصصدر.
كما سصلط ألوزير ألضصوء على ألفروع ذأت
أأ’ولوية’ ،سصيما ‘ قطاع أŸناجم وأŸناولة
‘ قطاع ألسصيارأت وألصصناعة ألغذأئية وكذأ
ميدأن ألتكوين ألذي تكتسصب فيه كندأ خÈة
وأسصعة.
م-ن ج-ه-ت-ه-ا ،أغ-ت-ن-مت ك-ذلك ل-ي-ز تÒي-ولت
ألتي تقوم بزيارة إأ ¤أ÷زأئر من  2إأ4 ¤
ج-وي-ل-ي-ة أ÷اري ،أل-ف-رصص-ة ل-ت-ه-ن-ئ-ة ب-دة ع-ل-ى

م-ه-م-ت-ه أ÷دي-دة ،م-ؤوك-دة ع-ل-ى ح-رصس ك-يبك
على أعتبار أ÷زأئر شصريكا طبيعيا لها.
ورأت أن ألعامل أللغوي وأ◊ضصور ألقوي
للجالية أ÷زأئرية بكيبك من شصأانه أن يسصهل
ألتقارب ما ب Úرجال أعمال ألبلدين.
ك -م -ا شص -ددت ع -ل-ى أ’ه-ت-م-ام أل-ذي ت-ول-ي-ه
ح -ك -وم -ت -ه -ا م -ن أج -ل ت -ط -وي -ر شص-رأك-ات م-ع
أŸتعامل Úأ÷زأئري Úحتى يتم ولوج أأ’سصوأق
أŸغاربية وأإ’فريقية.
‘ هذأ ألشصأان ،ركزت تÒيولت على ألدور
ألهام للمؤوسصسصات ألصصغÒة وأŸتوسصطة ألذي
ت -ل -ع -ب -ه ‘ أق -تصص -اد ك -ي-بك’ ،سص-ي-م-ا أل-ت-ي ”
إأنشصاؤوها من قبل ألنسصاء.
و‘ ختام أ÷لسصة ،أفاد بدة للصصحافة أن
أÙادثات مع ألطرف ألكيبكي كانت مفيدة
ج -دأ ،م -ؤوك -دأ أن ب -رن-ام-ج أ◊ك-وم-ة ‘ شص-ق-ه
أ’ق - -تصص- -ادي ي- -ت- -م- -ح- -ور ح- -ول أŸؤوسصسص- -ات
ألصصغÒة وأŸتوسصطة.
وأضص-اف ،أن أل-ل-ق-اء م-ع أل-ط-رف أل-ك-ي-ب-ك-ي
يهدف إأ ¤تعزيز وإأعطاء ديناميكية جديدة
إ’نشص- -اء أŸؤوسصسص- -ات ألصص- -غÒة وأŸت- -وسص -ط -ة
وأŸؤوسصسصات ألناشصئة بغرضس تنويع أ’قتصصاد
ألوطني.
وأبرز ألوزير أÈÿة ألكبÒة لدى ألكنديÚ
‘ هذأ أŸيدأن ،مؤوكدأ على رغبة أ÷زأئر ‘
أ’سصتفادة من هذه أÈÿة.

قيطو Êيتحادث مع سسفÒي الصس Úوكوريا الشسمالية
أج -رى وزي -ر أل -ط -اق -ة مصص-ط-ف-ى ق-ي-ط-وÊ
أمسس ﬁادثات مع سصف Òألصص Úألسصيد يانغ
جوأنغيو وسصف Òكوريا ألشصمالية ألسصيد تشصاي
ه-ي-وك تشص-ول أل-ل-ذي-ن ت-ن-اول م-ع-ه-ما عÓقات
ألتعاون ألثنائي ب Úأ÷زأئر وكل من هذين

ألبلدين حسصبما أفاد به بيان للوزأرة.
وأسصتعرضس ألسصيد قيطو Êمع سصف ÒألصصÚ
أل-عÓ-ق-ات أل-ث-ن-ائ-ي-ة أل-ق-ائ-م-ة ب Úأل-بلدين ‘
›ال ألطاقة ومشصاريع ألشصرأكة أ◊الية ‘
أ÷زأئر.
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 ·ÓاŸتحدة
لغذية والزراعة ل أ
الدورة Ÿ 40ؤو“ر منظمة ا أ

بؤعزغي يسضتعرضص Œربة ا÷زائر ‘ التكيف مع التغÒات اŸناخية
«الشس -عب» اسس -ت-ع-رضس وزي-ر ال-فÓ-ح-ة
والتنمية الريفية والصسيد البحري عبد
ال- -ق -ادر ب -وع -زغ -ي ،أامسس ،ب -ال -ع -اصس -م -ة
لي- -ط- -ال- -ي- -ة روم- -اŒ ،رب -ة ا÷زائ -ر ‘
ا إ
›اب- -ه- -ة ال- -ت- -غÒات اŸن- -اخ- -ي- -ة ،ال -ت -ي
ت -ف-رضس تضس-اف-ر ج-ه-ود اÛت-م-ع ال-دو‹
◊ماية البيئة والزراعة من آاثار تغÒ
لمن الغذائي للسسكان.
اŸناخ ،وضسمان ا أ
سسجل الوزير بوعزغي ‘ ،كلمة أالقاها ‘
أاشس -غ -ال ال-دورة Ÿ 40ؤو“ر م-ن-ظ-م-ة اأ’غ-ذية
 ·ÓاŸتحدة اŸنعقد ،أامسص وإا¤
والزراعة ل أ
غاية  6جويلية ا÷اري ،بروما ،بقلق تنامي
الفقر وسسوء التغذية ‘ العا ⁄بسسبب التقلبات
اŸناخية والنزاعات اÙلية اŸدمرة ،رغم
اإ’‚ازات الهاّمة التي سُسجلت خÓل السسنوات
اأ’خÒة ‘ ،إاط- -ار –ق- -ي- -ق أاه -داف اأ’ل -ف -ي -ة
ل-ل-ت-ن-م-ي-ة ،م-ؤوك-دا ع-ل-ى ضس-رورة م-واج-هة ذلك
بنفسص ا÷هد وا◊زم والسسرعة التي تكافح بها
التغÒات اŸناخية.
وق -ال إان اسس -ت -م -رار ‰وذج اإ’ن-ت-اج ال-ق-ائ-م
ح -ال -ي -ا ل -ه ج -زء م -ن اŸسس -ؤوول -ي -ة ‘ ت -ده -ور
اŸوارد الطبيعية ع Èالعا ،⁄باإ’ضسافة إا¤
آاثار تغيtر اŸناخ على البيئة والزراعة ،التي ’
ت -زال ك -ل -ه -ا ُت -شس-ك-ل –ّدي-ا ع-اŸي-ا ل-ل-ج-م-ي-ع،
ب -أاب -ع -اده -ا اÙل -ي -ة وال -وط -ن -ي-ة واإ’ق-ل-ي-م-ي-ة
وال -دول -ي-ة ،م-ع-تÈا زي-ادة ال-ك-ف-اءة واسس-ت-دام-ة
إاجراءات الّتكيف ‘ اÛال الزراعي ،ضسرورة
’ب- -د م- -ن- -ه- -ا ،وخ- -اصس- -ة ‘ ال ُ-ب -ل -دان ال -هّشس -ة
Ÿعّرضسة بشسكل خاصص لتغÒات اŸناخ ،حيث
اُ
ُيشسكل فيها تراجع اÙاصسيل الزراعية مع
تزايد السسكان ،ضسغطا إاضسافيا على النظام
الغذائي اŸتميز بالهشساشسة.
وŸواجهة هذه التحديات ،شسدد بوعزغي
ع -ل -ى ضس -رورة أان ت -نصسب ج -ه -ود ال -ت-ك-ي-ف ‘
›ال البحث على حلول بديلة لنظم اإ’نتاج
الزراعي ا◊الية أاو على اأ’قل ‘ ،البحث عن
طرق انتقال سسلسسة ،من زراعة تقليدية إا¤
زراعة عصسرية أاقل تلويثا ،والتي تكون قادرة
ع- -ل- -ى إاع- -ادة Œدي- -د اŸوارد ال- -ط- -ب- -ي- -ع- -ي- -ة

اŸتدهورة واسستغÓلها بطريقة عقÓنية ،تفي
ب -ت -ل -ب -ي -ة ا’ح -ت -ي -اج -ات ال -غ-ذائ-ي-ة اŸت-زاي-دة
Óنسس -ان ،وه -ي م -ع -رك -ة ق -ال ي -جب أان ت -ت -م
ل -إ
Ãشس -ارك -ة سُس -ك -ان اأ’ري -اف ك -ط -رف أاسس-اسس-ي
ف -ي -ه -ا ،أ’ن -ه -م اŸؤوه -ل -ون ل -ل -م-ح-اف-ظ-ة ع-ل-ى
‡ارسسات اأ’جداد ودرايتهم بها‡ ،ا يسساهم
بشس- -ك- -ل ف- -ع- -ال ‘ اÙاف -ظ -ة ع -ل -ى اŸوارد
ال -ط -ب -ي -ع -ي -ة وال -ت -ع-رف ع-ل-ى أان-ظ-م-ة اإ’ن-ت-اج
الزراعية القادرة على بنائها أاو إاعادة تشسكيلها
من طرف اÛتمعات اّÙلية ولصسا◊هم.
وأاضس- -اف ق- -ائ  :Ó-إان -ه ان -ط Ó-ق -ا م -ن ه -ذه
ال -وضس -ع -ي -ة ،ووع-ي-ا ب-ه-ذه ال-ره-ان-ات ،شس-رعت
ا÷زائ- -ر م- -ن -ذ ع -ام  ‘ ،2000ظ- -ل ال- -ق -ي -ادة
ال -رشس -ي -دة ل-رئ-يسص ا÷م-ه-وري-ة ،ع-ب-د ال-ع-زي-ز
بوتفليقة ‘ ،تنفيذ سسياسسة للتنمية الفÓحية
وال -ري -ف -ي -ة ،آاخ -ذة ب -ع Úا’ع -ت -ب -ار خصس-ائصص
م- -ن -اخ -ه -ا ا÷اف وشس -ب -ه ا÷اف ،وﬁدودي -ة
مواردها الطبيعية من مياه وتربة ،باسستخدام
أاسس- -ال- -يب زراع- -ي- -ة أاخ- -رى ت- -تÓ- -ءم وال -وضس -ع
اإ’ي-ك-ول-وج-ي ل-بÓ-دن-ا ،ب-ه-دف عصس-رن-ة ج-هاز
اإ’نتاج الفÓحي الوطني وتكثيف فروع اإ’نتاج
اإ’سسÎاتيجية ،من أاجل تعزيز اأ’من الغذائي
للبÓد ،وهو اŸسسعى الذي يهدف من جهة إا¤
ا◊فاظ وتعزيز اŸمارسسات القدÁة ومعارف

اأ’ج-داد ،خ-اصس-ة ال-زراع-ة ال-واح-ات-ي-ة وزراعة
ال- -ن- -خ- -ي- -ل ‘ ا÷ن- -وب ،وم- -ن ج- -ه- -ة أاخ -رى،
ا’سستمرار ‘ –ديث وتكثيف ا÷هود لبلوغ
فÓ- -ح- -ة عصس- -ري -ة ف -ع -ال -ة ع -ل -ى اŸسس -ت -ويÚ
ا’قتصسادي والبيئي.
كما تو‹ هذه اإ’سسÎاتيجية ،أاولوية قصسوى
’قتصساد اŸياه وتعبئة موارد مائية جديدة
وت-ط-وي-ر ال-زراع-ة ا◊اف-ظ-ة أاو اإ’ي-ك-ول-وج-ية،
والتي ُينظر إاليها على أاّنها ُممارسسة جيّدة
ل -ل ُ-م -ح -اف -ظ -ة ع -ل -ى الُ-ت-رب-ة وإادارة اıاط-ر
اŸناخية .وهذا ما كّرسسه الدسستور اŸعدل ‘
 ‘ 2016ا- - - -Ÿادة  19ب -أان ““ال -دول-ة تضس-م-ن
ا’سستعمال الرشسيد للموارد الطبيعية وا◊فاظ
ع-ل-ي-ه-ا لصس-ال-ح اأ’ج-ي-ال ال-ق-ادم-ة .ك-ما –مي
الدولة اأ’راضسي الفÓحية واأ’مÓك اŸائية
العمومية““.
و‘ ن- -فسص ال- -وقت ،ال- -ع- -م -ل ع -ل -ى –سسÚ
اŸوارد الّنباتيةÃ ،ا ‘ ذلك اسستخدام الُبذور
Ÿق- -اوم- -ة ل- -ل- -ج- -ف- -اف واŸل- -وح -ة ،وت -ن -وي -ع
اُ
اÙاصس -ي-ل ،وذلك ب-اسس-ت-خ-دام ال-ت-ك-ن-ول-وج-ي-ا
ا◊ي- -وي- -ة وال- -وراث -ي -ة ،ضس -م -ن ه -ذا اŸسس -ع -ى
ا÷ديد من اإ’نتاج الزراعي.
ك -م -ا ” ت-ن-ف-ي-ذ ﬂط-ط وط-ن-ي Ÿك-اف-ح-ة
التصسحر وبرنامج التشسج ،Òاللذين يندرجان
‘ إاطار سسياسسة ا◊ماية وإاعادة بناء مواردنا
ال-ط-ب-ي-ع-ي-ة وﬁارب-ة ال-تصس-ح-ر والّ-تخفيف من
ان -ب -ع -اث غ -ازات ا’ح -ت-ب-اسص ا◊راري .وه-ذا
امتدادا Ÿشسروع السسد اأ’خضسر الذي انطلق
‘ ت-ن-ف-ي-ذه ‘ ب-داي-ة السس-ب-ع-ي-ن-ي-ات م-ن القرن
اŸاضسي.
ل -ق -د سس -م -ح ت -ن -ف -ي -ذ ه -ذه اإ’سسÎات -ي-ج-ي-ة
بتسسجيل نتائج جد مرضسية ،كتحقيق متوسسط
نسسبة ‰و سسنوي ‘ القطاع بـ  %8وحوا‹ 30
مليار دو’ر ( 2976مليار دج) من قيمة اإ’نتاج
الفÓحي ومسساهمته بنسسبة  ‘ %12الدخل
الوطني اÿام ،وتغطية نسسبة  %70من حيث
القيمة من حاجيات اŸواطن Úمن ﬂتلف
السسلع واŸواد الغذائية.

بحسسب التحقيق الوطني لوزارة التجارة

 ٪٩٣من ﬂفضضات ضضغط الغاز غ Òمطابقة للمعايÒ
ب -ل -غت نسس-ب-ة ﬂفضس-ات ضس-غ-ط ال-غ-از
التي أاخضسعت للتجارب وغ ÒاŸطابقة
لمن وإاعÓم اŸسستهلك ‘ 93
Ÿتطلبات ا أ
اŸائ -ة م -ن ال -ع -ي-ن-ات اŸدروسس-ة ،حسس-ب-م-ا
ج-اء ‘ ن-ت-ائ-ج ال-ت-ح-ق-ي-ق ال-وطني اŸنجز
من طرف وزارة التجارة حول مراقبة
م-ط-اب-ق-ة أاج-ه-زة ال-غ-از ذات السس-ت-عمال
اŸنز‹ للمقاييسس اÿاصسة بها.
تظهر نتائج هذا التحقيق ،الذي جاء تبعا
’رتفاع عدد ا◊وادث اŸنزلية الناجمة عن
اسس -ت -نشس -اق أاح -ادي أاكسس -ي -د ال -ك-رب-ون(،)CO
اŸسس -ج -ل -ة خ Ó-ل اŸوسس -م الشس-ت-وي أان أاع-ل-ى
نسسبة لعدم اŸطابقة تخصص ﬂفضسات ضسغط
الغاز ،مع اسستثناء التحقيق Ÿنتجات نفطال.
وأاخضس -عت ه -ذه ال -ت -ج -ه -ي -زات ال-ت-ي ك-انت
موضسوع رقابة آالية على مسستوى ا◊دود و‘
السسوق الوطني إاŒ ¤ارب على مسستوى Èﬂ
قمع الغشص.
و‘ ذات السسياق تنبه اŸصسالح اŸعنية ‘

ال- -ق- -ط- -اع اŸواط- -ن Úإا ¤ضس- -رورة ال- -ت -ح -ل -ي
ب -ا’ن -ت -ب -اه وال -ي -ق -ظ -ة خ Ó-ل ع -م -ل-ي-ة اق-ت-ن-اء
ﬂفضسات الغاز هذه والتأاكد من وجود وسسم
على اŸنتوج الذي يجب أان يحمل البيانات
اŸت -ع -ل -ق -ة ب -ه -وي -ة اŸسس -ت-ورد (اسس-م وع-ن-وان
اŸسستورد).
وŸع -ا÷ة ال -وضس -ع ات -خ -ذت مصس-ال-ح وزارة
ال- -ت -ج -ارة إاج - -راءات ت - -ه - -دف Ÿع- -ا÷ة
ا’خ-ت’Ó-ت اŸسس-ج-ل-ة م-ن خÓ-ل م-واصس-ل-ة
’جهزة التدفئة خاصسة منها
’لية أ
اŸراقبة ا آ
سس -خ -ان-ات اŸي-اه و (ال-ط-اب-ون-ات) إا ¤غ-اي-ة
دخول القرار الوزاري اŸشسÎك اŸؤورخ ‘
 31جانفي  2016حيز التنفيذ ابتداء من 12
ج-وي-ل-ية  2017اŸتضس-م-ن اŸصس-ادق-ة ع-ل-ى
’من
النظام التقني الذي يحدد متطلبات ا أ
’جهزة الغاز اÎÙق.
أ
’طار ،باشسرت الوزارة إاجراء
و‘ هذا ا إ
يقضسي بإاعداد قرار وزاري مشسÎك يحدد
اÿصسائصص التقنية ıفضسات ضسغط الغاز.

وإا ¤غاية –قيق ذلك ،شسددت مصسالح
’لية ،بالتعاون مع مصسالح
الوزارة الرقابة ا آ
ا÷مارك ،على ا◊اويات التي –توي على
منتجات اÿردوات لتجنب احتوائها على
ﬂفضسات ضسغط للغاز غ Òمصسرح بها،
والتأاكد من ذلك.
كما تقوم ذات اŸصسالح بعمليات رقابية
ع--ل--ى مسس-ت-وى السس-وق ’سس-ي-م-ا ل-دى Œار
م---واد ال---ع---ق---اق Òواÿردوات ب---ا÷م---ل---ة
والتجزئة من أاجل إاجراء عملية السسحب
النهائي ıفضسات ضسغط الغاز التي ’
يحتوي وسسمها على هوية اŸسستورد.
ي-ذك-ر أان ال-ت-ح-ق-ي-ق اŸن-ج-ز اسس-ت-هدف
’جهزة ،والتي
أاربعة ( )4أانواع من هذه ا أ
’ك Ìاسستعما’ من طرف اŸسستهلك
تعد ا أ
وتشس--ك--ل خ--ط--را ﬁت--م Ó-ع-ل-ى سسÓ-م-ت-ه
وه--ي :أاج--ه--زة ال--ت--دف--ئ--ة( ،ال--ط--اب-ون-ات)
اŸواق-----دﬂ ،فضس-----ات ضس-----غ-----ط ال----غ----از
وسسخانات اŸياه.

ارتياح وسسط السسكان لتوديع البنايات الهشسة

الشضروع ‘ تؤزيع  1٣٣6حصضة سضكنية بقسضنطينة
ت- -ت- -واصس- -ل ب -ع -اصس -م -ة الشس -رق ا÷زائ -ري
عملية القضساء على البنايات الهشسة ،حيث
شس -رع أامسس ‘ ال -ت -وزي -ع ال -ت -دري -ج-ي ◊صس-ة
 1336سس -ك -ن اج-ت-م-اع-ي ل-ع-ائÓ-ت ان-ت-ظ-رت
الÎحيل بأاقصسى درجات الصس.È
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شس -م -لت ع -م -ل -ي -ة اإ’سس -ك -ان ال -ت -ي رصس -دت -ه -ا
““الشسعب““ بع ÚاŸكان ،حوا‹  259عائلة خÓل
مرحلة أاو ¤خصست عدد من اأ’حياء العتيقة
باŸدينة على رأاسسها ““السسويقة““ ،رحبة الصسوف،
الصسنوبر ،حي اÿطابي ،شسارع ططاشص بلقاسسم،
حي الباردة ،حي اأ’قواسص الرومانية السسفلى إا¤
جانب حي سسركينة ‘ ،ح Úسسيتم اسستكمال
اŸراحل القادمة من عملية “سص أاحياء سسكنية
هشسة أاخرى خÓل هذا الشسهر ا÷اري على غرار
حي بن تشسيكو ،الباردة  ،2عريسص مولود ،حي
مسسك ÚوغÒها.
م -ع ال -ع-ل-م أان ع-م-ل-ي-ة الÎح-ي-ل ك-انت ن-ح-و
الوحدة ا÷وارية رقم  20باŸدينة ا÷ديدة

““علي منجلي““ بعد اسستيفاء جميع اإ’جراءات
اإ’دارية الÓزمة.
ع -رفت ال -و’ي-ة ع-م-ل-ي-ة ت-وزي-ع  190وحدة
سسكنية ببلدية زيغود يوسسف وقبلها بلدية عÚ
ع -ب -ي -د ب -حصس -ة ق -درت بـ  400سس-ك-ن ل-طالبي
السسكن ا’جتماعي ،وتتواصسل ا÷هود إ’سسكان
عائÓت متضسررة ع 12 Èبلدية ،وهو اأ’مر
الذي نال اسستحسسان سسكان الو’ية بعد طول

انتظار.
‘ هذا اإ’طار أاكد الوا‹ كمال عباسص،
أاثناء تسسليمه Ÿفاتيح السسكنات ا’جتماعية
Ÿسستحقيها بقصسر الثقافة مالك حداد ،أان
الدولة ا÷زائرية مسستمرة ‘ تطبيق برنامج
رئيسص ا÷مهورية الرامي للقضساء على السسكن
الهشص من خÓل عمليات إاعادة إاسسكان تأاتي
على شسكل مراحل.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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حام Óرسسالة أامل Ÿواطني الولية بتجاوز العجز اŸسسجل

نسضيب من الÈج :تؤف ÒاŸاء الشضروب اأولؤية قصضؤى
دفع مسضتحقات مؤؤسضسضات اŸناولة التزام سضأاحرصص على Œسضيده

تعهد وزير اŸوارد اŸائية حسسÚ
نسس- - - -يب ،أامسس ،ب - - -تسس - - -دي - - -د ك - - -ل
مسس- -ت- -ح- -ق- -ات م- -ؤوسسسس- -ات اŸق- -اول -ة
واŸن -اول -ة اŸت -ع-اق-دة م-ع م-دي-ري-ات
ل‚از أاشس- -غ- -ال ال- -رب- -ط
ال - -ق - -ط- -اع إ
وال- -ق- -ن- -وات سس- -واء اŸت- -ع- -ل- -ق -ة Ãاء
الشس -رب أاو الصس -رف الصس -ح -ي ح -ت -ى
آاخر سسنتيم ،مشسÒا إا ¤أان اŸسسأالة
لول-وي-ات وهو التزام من
ت-ت-ع-ل-ق ب-ا أ
جانبه سسيعمل على –قيقه ‘ كل
الظروف.
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قال الوزير على هامشص زيارته التفقدية
إا ¤و’ي- - -ة ب- - -رج ب - -وع - -ري - -ري - -ج إان ال - -وضس - -ع
اŸا‹ الصسعب يفرضص وترشسيد اŸوارد من
خÓ- -ل –دي- -د اأ’ول- -وي -ات ،ح -ت -ى وإان ك -انت
اأ’موال متوفرة لكن يتع Úا’لتزام بعقÓنية
النفقات حتى يكون القطاع ‘ أاريحية إ’‚از
اŸشساريع ذات اأ’ولوية القصسوى ،على غرار
ضسمان توف ÒاŸاء الشسروب وحسسن توزيعه
وتسس- -يÒه ،م- -ا ي- -ت- -ط- -لب حسس- -ب- -ه مضس- -اع -ف -ة
مؤوسسسسات اإ’‚از ÷هودها من أاجل تسسليم
اŸشساريع اŸسسطرة ‘ هذا اإ’طار.
–دث نسسيب عن اتفاق مع وزارة الداخلية
م -ن أاج -ل اŸضس -ي ‘ إادم -اج ال -ب -ل-دي-ات –ت
تسسي Òا÷زائرية للمياه والتي بلغ عددها 600
ب-ل-دي-ة ،وŒن-ي-د اإ’م-ك-ان-ي-ات اŸادي-ة لتحقيق
ال-غ-اي-ة ،ل-ت-ج-اوز إاشس-ك-ال-ي-ة اŸي-اه ب-العديد من
الو’يات من بينها برج بوعريريج التي –صسي
 34ب-ل-دي-ة م-ن-ها  19ب -ل -دي -ة غ Òم-د›ة ‘
ا÷زائرية للمياه أ’ن اأ’مر يتطلب إامكانيات
وتقنيات هامة وإاطارات مؤوهلة ،من خÓل
تدعيم صسندوق التعاون ب Úالبلديات.
وأاشس- - -ار ال - -وزي - -ر إا ¤أان ﬂط - -ط ع - -م - -ل
ا◊ك-وم-ة ي-ق-تضس-ي الÎك-ي-ز ع-ل-ى ال-ت-ح-ويÓ-ت
لتمويل الو’يات ا÷افة ‘ ظل العجز النسسبي
وج- -ف- -اف ب- -عضص اآ’ب -ار أاو ان -خ -ف -اضص نسس -ب -ة
ت-دف-ق-ه-ا ،خ-اصس-ة خÓ-ل الصس-ائ-ف-ة ،م-ؤوكدا أان

زيارته لو’ية برج بوعريريج –مل رسسالة أامل
للتكفل بالعجز اŸسسجل من خÓل ﬂطط
اسستعجا‹ للقضساء نهائيا على إاشسكالية اŸياه،
إا ¤جانب إاعادة تهيئة كل قنوات وشسبكات
ال -ت -وزي -ع وال -رب -ط ب-اŸاء الشس-روب ،م-واصس-ل-ة
ا’سستثمارات ‘ Œنيد اŸياه ،عŒ Èسسيد
ﬂط -ط م -ائ -ي يسس -م -ح ب-ال-رب-ط ب Úالسس-دود
وال -ت -ح -وي Ó-ت م -ن أاج -ل ت -أام Úأاحسس -ن ل-ه-ذه
اŸادة.
فيما يتعلق بÈج بوعريريج ذكر الوزير أانه
” اعتماد برنامج تنموي بأاك Ìمن  30عملية
ع Èالو’ية ضسمن برنامج شسامل يقدر بـ 14
مليار دج من بينها  8مÓي Òموجهة حصسريا
Ÿشس -اري -ع ال -ت -زود ب-اŸاء ،إا ¤ج-انب اع-ت-م-اد
التحويÓت من مناطق أاخرى كحل لتجاوز
العجز اŸسسجل ‘ طبقاتها اŸائية ،مثل سسد
تالسسديت بالبويرة لتزويد  5بلديات من دائرة
اŸنصس -ورة وسس -د ت -يشس-ي ح-اف ب-ب-ج-اي-ة ال-ذي
يسس -ت -ه-دف ت-ع-زي-ز ال-ت-زود ب-اŸاء لـ  8بلديات
ب- -ال- -و’ي- -ة وه- -ي اŸاي- -ن وج- -ع- -ف- -رة وت- -ف -رق
وق -ل -ة وث -ن -ي -ة ت-اصس-ر وزم-ورة وتسس-امت وأاو’د
حمان أاي ما يعادل  320أالف نسسمة.
من جهة أاخرى ،أاشسرف الوزير على دخول
حيز اÿدمة مشسروع التزويد باŸياه للجهة
ال -ع -ل -ي -ا ب -ال -و’ي -ة ،ك -م -ا وق-ف ع-ل-ى ال-ت-دابÒ
ا’سستعجالية اŸتخذة Ÿوسسم ا’صسطياف من
أاجل توف ÒاŸياه عن طريق الصسهاريج.

طالبوا حجار بإانصسافهم

األسضاتذة اŸتعاقدون يؤؤكدون “سضكهم بخدمة
العلم والؤطن
ن -ظ -م أاسس -ات -ذة ا÷ام -ع-ة اŸت-ع-اق-دون
وح-ام-ل-و شس-ه-ادة اŸاجسست Òوالدكتوراه،
أامسس ،وق-ف-ة اح-ت-ج-اج-ي-ة ن-اشس-دوا ف-ي-ه-ا
ا÷هات الوصسية –ديد مصسÒهم اŸبهم
‘ ظ -ل اŸع -ان -اة ال -ت -ي ي-ع-يشس-ون-ه-ا ج-راء
ال- -ت- -ه -م -يشس وال -ب -ط -ال -ة م -ع اسس -ت -ح -ال -ة
إادماجهم ‘ وظائف دائمة داخل ا◊رم
ا÷امعي ،العريضسة التي قدمها أاصسحاب
الوقفة دعوا فيها وزير التعليم العا‹
والبحث العلمي عبد القادر حجار إا¤
ال-ت-دخ-ل وضس-م-ان ك-اف-ة ح-ق-وق-ه-م التي
ي -ق -ره -ا حسس -ب -ه -م ال -دسس-ت-ور وال-ق-وانÚ
السسارية اŸفعول ،مبدين ‘ ذات الوقت
“سسكهم بخدمة العلم والوطن.

»LGô©d øjódGQƒf
ن -اشس-د اأ’سس-ات-ذة ا÷ام-ع-ي-ون اŸت-ع-اق-دون
الوزير حجار بالتدخل والنظر ‘ مطالبهم
اŸق -دم -ة ‘ ال -ع -ريضس -ة م -ع -تÈي -ن أان -فسس -ه-م
يشس- -ك- -ل- -ون السس- -واد اأ’ع- -ظ- -م م- -ن اأ’سس -ات -ذة
ا÷امعي ‘ Úغالبية ا÷امعات ا÷زائرية،
ويبذلون ›هودات جبارة للرفع من مسستوى
ال -ت -ع -ل-ي-م ال-ع-ا‹ ،م-ن خÓ-ل ت-دريسص ال-ط-ل-ب-ة
واإ’شس - -راف ع - -ل - -ي - -ه - -م وتصس - -ح - -ي - -ح اأ’وراق
واإ’متحانات وغÒها من الواجبات التي يقوم
بها اأ’سساتذة الدائمون ،دون ا◊صسول على
ا◊د اأ’دنى من حقوقهم القانونية.
‘ السس -ي -اق ذات -ه اع -ت Èا’سس -ات-ذة ح-ام-ل-و
شس -ه -ادة اŸاجسس -ت Òوال -دك-ت-وراه أان ا◊صس-ول
على سساعات تدريسص ‘ إاطار التعاقد ،لن يتم
إا’ بعد بذل جهد كبÒة ،نتيجة عدم وجود
م -ع-اي Òواضس-ح-ة ل-ل-ت-دريسص بصس-ف-ة م-ؤوق-ت-ة ‘
ا÷ام-ع-ة ،رغ-م ق-ي-ام-ه-م ب-ال-ت-زام-اتهم العلمية
وال-ب-ي-داغ-وج-ي-ة ج-ن-ب-ا إا ¤ج-نب م-ع زمÓ-ئهم
اأ’سساتذة الدائم.Ú
يقول اأ’سستاذ إالياسص اأن معظم اأ’سساتذة
ي- -ج- -دون أان- -فسس- -ه- -م ي- -ت -ل -ق -ون م -ق -اب -ل ه -ذه
اÛهودات مبلغا ماليا زهيدا ’ يغطي حتى

مصساريفهم اليومية ،وغالبية ا÷امعات ناهيك
عن التأاخر ‘ صسب أاجورهم حيث يتجاوز
السسنة.
Óشسارة –مل كل من رتبتي اŸاجسستÒ
ل إ
والدكتوراه مناصسب مالية ،وبالتا‹ ’ يعقل أان
تفتح ا÷امعات مناصسب الدكتوراه كل سسنة
حسسب احتياجاتها العلمية ،وباŸقابل ’ يجد
حامل اŸاجسست Òوالدكتوراه منصسبا ماليا ‘
ا÷ام -ع -ة ال -ت-ي ‚ح ف-ي-ه-ا ،ح-يث ي-ق-ول أاح-د
اأ’سساتذة إان عملية دمج اأ’سساتذة ا÷امعيÚ
اŸتعاقدين ‘ مناصسب دائمة وتوظيف كافة
حاملي شسهادة اŸاجسست Òوالدكتوراه ،سسينهي
هذا العبء الذي يعا Êمنه اأ’سساتذة وهذا
ط-ب-ع-ا ب-ع-د ف-ت-ح مسس-اب-ق-ات ال-ت-وظ-يف خاصسة
◊ام - - - -ل - - - -ي شس- - - -ه- - - -ادة اŸاجسس- - - -ت Òحسسب
تخصسصساتهم والشسأان نفسسه بالنسسبة Ÿنصسب
أاسس -ت -اذ مسس -اع -د قسس -م بشس -ك -ل مسس -ت -ق -ل ع -ن
اŸناصسب اÿاصسة بحاملي شسهادة الدكتوراه
وبالتسساوي ‘ عدد اŸناصسب اŸفتوحة ،اأما
بالنسسبة للطلبة الذين  ⁄يناقشسوا مذكراتهم
بعد ،وذلك حتى زوال آاخر شسهادة للماجسست.Ò
ت -ق -ول وث -ي-ق-ة ال-وق-ف-ة إان-ه Áك-ن إال-غ-اء شس-رط
ال -ت -ط -اب -ق ا◊ر‘ ل -ل-ت-خصسصص ‘ مسس-اب-ق-ات
ال- -ت- -وظ- -ي- -ف ،إاضس- -اف -ة إا ¤ت -خصس -يصص اأ’ج -ر
Óسس -ات-ذة
ال -ق -اع -دي ك -راتب شس -ه -ري ث -ابت ل  -أ
ا÷ام -ع-ي ÚاŸت-ع-اق-دي-ن خ-ا‹ م-ن ال-عÓ-وات
ودون احتسساب أايام العطل.
ك -م -ا ط -الب اأ’سس -ات -ذة ب-ت-م-ك Úال-ب-اح-ثÚ
لÓ-سس-ت-ف-ادة م-ن الÎبصس-ات ال-ع-ل-م-ي-ة القصسÒة
وم -ت -وسس -ط -ة اŸدة ك -ون ه -ذا ا◊ق م -ك -ف -ول
Óسس- -ات- -ذة ال -دائ -م ،Úدون اŸسس -اسص ب -ح -ق
ل - -أ
ا’سس -ت-ف-ادة م-ن ت-دريسص السس-اع-ات اإ’ضس-اف-ي-ة
بشسكل آا‹ يكون حسسب ترتيب أاولوية الشسهادة
اŸت -حصس -ل ع -ل-ي-ه-ا ال-دك-ت-وراه ث-م اŸاجسس-تÒ
ت -ل -ي -ه -ا شس -ه-ادة اŸاسس ،Îوك-ذلك م-ن-ح ح-م-ل-ة
اŸاجسست Òحق التسسجيل ‘ ﬂابر البحث
وا’سستفادة من اŸشساركة ‘ اŸلتقيات ونشسر
اŸقا’ت..
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الثÓثاء  0٤جويلية  2017م
الموافق لـ  10ششوال  1٤3٨هـ

تكر Ëأفرأد ألسسÓح من ضسحايا ألوأجب ألوطني بسسكيكدة

سسكيكدة :خالد العيفة
لق-ل-ي-م-ية للدرك
ك-رمت اÛم-وع-ة ا إ
ال-وط-ن-ي بسش-ك-ي-ك-دة ع-ددا م-ن ع-ائÓ-ت
ضشحايا الواجب الوطني وأافراد السشÓح
م -ن أاب -ن -ائ -ه -ا ‡ن أاوق-ف-وا ب-أاجسش-اده-م
لع- -م -ى وع -ددا م -ن ع -م -ال
لره- -اب ا أ
اإ
النظافة نظ Òصشنيعهم ‘ ا◊فاظ على
ﬁيط جميل ،إا ¤جانب أاسشرع عداءة
على اŸسشتوى الوطني ‘ سشباق 100
م Îم- -ر Ëب- -و◊سش- -ة وأاصش- -غ -ر ح -اف -ظ
ل-ل-ق-رآان وال-ف-ائ-ز ‘ اŸسش-اب-ق-ة العاŸية
◊فظ القرآان الكر ‘ Ëمدينة جدة
السشعودية ابن ولية البليدة الطفل عبد
ال- -رح- -م- -ان ف -ارح ،وذلك ع -ل -ى ه -امشس
لبواب اŸفتوحة على الدرك الوطني
اأ

ت- -ب Úم- -دى ال- -ت- -ح- -ك- -م ‘ ال -ت -ق -ن -ي -ات
واŸهارات القتالية والدفاعية اŸتبعة
خ Ó-ل ع -م -ل -ي -ات ال -ت -دخ-ل ‘ اŸي-دان
وال -ت -ي ع -رفت إاق -ب -ال ك -بÒا Ÿواط -ن-ي
سش -ك -ي-ك-دة ،واح-تضش-ن ب-ه-و دار ال-ث-ق-اف-ة
لجنحة التي تÈز ﬂتلف
عددا من ا أ
مهامه ‘ سشبيل تأام ÚاŸواطن‘ Ú
حياتهم و‡تلكاتهم على خÓل الششرطة
ال- -قضش- -ائ- -ي- -ة ،أام- -ن ال- -ط- -رق ووح- -دات
ال-ت-دخ-ل ،إا ¤ج-انب اŸصش-ال-ح ال-ت-ق-ن-ي-ة
ل‹ والسش -رب
لع Ó-م ا آ
ك- -التصش- -الت وا إ
ا÷وي وﬂتلف أانششطة خÓيا حماية
لحداث والتي
كل من الÎاث ،البيئة وا أ
” ت -دع-ي-م-ه-ا ب-ال-وسش-ائ-ل وال-ت-ج-ه-ي-زات
اŸسشتعملة وأايضشا بإاحصشائيات كششفت
ع- - -ن م- - -دى أاه- - -م - -ي - -ة و‚اع - -ة ه - -ذه
النششاطات.

–سسسس بالوقاية من حوادث الطرق

جمعية للسسÓمة أŸرورية ترى ألنور
’سسبوع منح ا’عتماد
” نهاية ا أ
’م-ل
ال -رسس -م -ي ل -ت-أاسس-يسس ج-م-ع-ي-ة ا أ
ل- -لسسÓ- -م- -ة اŸروري- -ة ل- -و’ي- -ة ب- -رج
ب-وع-ري-ري-ج ل-ت-ك-ون إاضسافة أاخرى ‘
اŸي - -دان م - -ن أاج - -ل ال - -ع - -م - -ل ع - -ل - -ى
التحسسيسس والتوعية بعد ا’رتفاع
اŸذه- - - - -ل ◊وادث اŸرور ﬁل- - - - -ي- - - - -ا
ووطنيا.
“لك ولي- -ة ب -رج ب -وع -ري -ري -ج شش -ب -ك -ة
واسش- -ع- -ة وك- -بÒة م- -ن ال- -ط -رق ال -وط -ن -ي -ة
والولئية وما يقارب  100كم من الطريق
السش -ي -ار وم -ا ي -ن -ج -ر ع-ن ذلك م-ن ك-ث-اف-ة
ا◊ركة اŸرورية وما تخلفه من إامكانية
وقوع حوادث مرور ،األمر الذي يتطلب
ال -ت -وع-ي-ة وال-ت-حسش-يسس وال-وق-اي-ة أاك Ìم-ن
ط- -رف ع -دي -د الشش -رك -اء وخ -اصش -ة األم -ن
وال -درك إاضش -اف -ة إا ¤ف -ع-ال-ي-ات اÛت-م-ع
اŸد ÊواŸتمثلة ‘ ا÷معيات اıتصشة
‘ ›ال السشÓمة اŸرورية التي تلعب
دورا هاما ‘ اŸسشاهمة ‘ ا◊د من هذه
اآلف -ة اÿطÒة ال -ت -ي ي -ذهب ضش -ح -ي -ت -ه-ا
سشنويا أاعداد رهيبة من القتلى وا÷رحى
واÿسشائر اŸادية الضشخمة ،وهو ما جعل
الناششط ا÷معوي مناري مزيان صشاحب
مدرسشة تعليم السشياقة بحي  100٨بÈج
ب -وع -ري -ري -ج يسش -ع -ى م -ن خÓ-ل م-ب-ادرت-ه
ال -ت -ط -وع -ي -ة إا ¤ت -أاسش-يسس ج-م-ع-ي-ة األم-ل
للسشÓمة اŸرورية للمسشاهمة ولو بقسشط
يسش ‘ Òال-ت-وع-ي-ة وال-ت-حسش-يسس وال-ت-ك-وين
للحد من حوادث السش Òالتي يبقى حلمه
وأامله القضشاء عليها.
ومن أاجل –قيق ذلك سشطر برنا›ا

طموحا على اŸدي ÚاŸتوسشط والبعيد
يعتمد على الواقعية واÈÿة اŸكتسشبة ‘
اŸيدان بتنصشيب وفتح مكاتب بلدية تابعة
ل-ل-ج-م-عية ع 3٤ Èب-ل-دي-ة وإانشش-اء حظÒة
م -روري -ة م -ت -ن -ق -ل -ة إاضش -اف -ة إا ¤إام-ك-ان-ي-ة
ام -ت Ó-ك سش -ي -ارة إاسش -ع-اف ل-ن-ق-ل ضش-ح-اي-ا
حوادث السش Òعم ‘ Óا÷انب التضشامني
‘ اÛتمع ومن ب Úأابرز أاهدافها حسشب
ذات اŸتحدث التوعية والتحسشيسس من
ا◊وادث ،زرع ال - -ث - -ق - -اف - -ة اŸروري - -ة ‘
أاوسشاط اÛتمع وتربية النشسء على ذلك،
التنسشيق مع القطاعات األمنية للحد من
ح- -وادث السش ÒواŸسش- -اه- -م -ة ‘ ال -ق -ي -ام
بدورات تكوينية لفائدة السشواق الششباب
وŒدر اإلشش - -ارة إا ¤أان م- -ن- -اري م- -زي- -ان

العدد
1737٨

تزامنا وا’حتفال بذكرى اسستعادة السسيادة الوطنية

اأ’بواب اŸفتوحة على الدرك بالشسرق

اŸن -ظ -م -ة ع-ل-ى م-دار ثÓ-ث-ة أاي-ام ب-دار
الثقافة ﬁمد سشراج Ãدينة سشكيكدة
لمن
والتي حملت هذه السشنة ششعار « ا أ
م -كسشب ج -م -اع -ي ف -ل -نسش -اه -م ج -م-ي-ع-ا
للحفاظ عليه » بحضشور القائد ا÷هوي
للدرك الوطني العميد الطاهر مغالط
لم-ن-ي-ة ب-الولية
والسش-ل-ط-ات ال-ولئ-ي-ة وا أ
ي-ت-ق-دم-ه-ا وا‹ سش-ك-ي-ك-دة ﬁم-د حجار
لقليميت Úللدرك
وقائدا اÛموعت Úا إ
الوطني بكل من قسشنطينة وعنابة.
لب- -واب اŸف- -ت- -وح- -ة ع- -ل- -ى ال -درك
اأ
الوطني لفائدة ا÷مهور ششهدت تقدË
“اري -ن م -ن ق -ب -ل ع -ن -اصش-ر ال-ن-خ-ب-ة ‘
الدرك ‘ ﬂتلف اÛالت ،ا◊ماية
الششخصشية ،البحث عن اıدرات من
ق -ب -ل ال -ث -ن -ائ -ي السش -ي-ن-وت-ق-ن-ي ،ت-وق-ي-ف
›رم ÚخطÒين ،إا ¤جانب عروضس

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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يشش-غ-ل عضش-و اŸك-تب ال-وط-ن-ي ب-ا÷م-ع-ية
الوطنية للسشÓمة اŸرورية وسشبق له أان
ششارك ‘ اŸلتقى األورو عربي بتونسس
سشنة  ،2016إاضشافة إا ¤ملتقى عاŸي آاخر
هذه السشنة بنفسس الدولة ،حيث كانت له
مشش -ارك -ة ق -وي -ة م -ن خ Ó-ل ا÷ن-اح ال-ذي
خصشصس له ‘ اŸعرضس اıصشصس لذات
ال -غ -رضس ،إاضش -اف -ة إا ¤دع-وات أاخ-رى م-ن
م- -ن- -ظ- -م -ات ع -اŸي -ة ت -نشش -ط ‘ م -ي -دان
السشÓ- -م- -ة اŸروري- -ة آاخ- -ره- -ا م- -ن دول- -ة
الÈت -غ -ال ،ويسش -ع -ى م -ن خ Ó-ل ج -م-ع-ي-ت-ه
الولئية إاŒ ¤سشيد أافكاره ميدانيا وتكون
له اسشتقÓلية أاك ‘ Ìالنششاط.

برج بوعريرج :بلقاسسم جبار

انعدام مرافق الÎفيه دفع بهما إا ¤السسباحة ‘ السسد

وفاة شسقيق Úغرقا بسسد قرية فÒجو بشسشسار

اهتزت ،مدينة ششششار جنوب عاصشمة الولية خنششلة ،على بعد  50كيلومÎا ‘ ،سشاعة
متأاخرة من أامسشية أاول أامسس ،إاثر انتششار خ Èوفاة طفل Úششقيق Úغرقا ‘ سشد مائي يبعد
بحوا‹ كيلوم Îواحد عن قرية فريجوا التابعة لششششار.
وقد ” اكتششاف حادثة الغرق ،من طرف مواطن Úمن القرية اŸذكورة دقائق قبل أاذان
اŸغرب ،ليتم انتششال ا÷ثت Úوهما لطفل Úششقيق ،Úمن ذات القرية« ،عيادي ياسشÚ
وعيادي نعيم» يبلغان من العمر على التوا‹  09و 10سشنوات تلميذين ‘ البتدائي.
ويبدو حسشب التحريات األولية للحادثة ،أان الضشحيت Úكانا يسشبحان ‘ هذا السشد قبل
غرقهما ‘ ،ظل غياب مسشابح بدائرة ششششار ومرافق ترفيهية لهذه الفئة.
وقد ” –ويل ا÷ثت Úإا ¤مسشتششفى الششهيد سشعدى معمر ‘ ،الوقت الذي باششرت فيه
فرقة الدرك الوطني لبلدية ششششار –قيقا قضشائيا ‘ ا◊ادثة –ت إاششراف سشلطات
التحقيق القضشائية لدى ﬁكمة ششششار.

خنشسلة :سسكندر ◊جازي

أإ’فرأج عن  ٤٢٤سسكن أجتماعي ع ٤ Èبلديات Ãعسسكر
أاعلنت السسلطات الو’ئية Ÿعسسكر عن
ال -ق -وائ -م ا’سس -م -ي -ة ل-ل-مسس-ت-ف-ي-دي-ن م-ن
السس -ك -ن ال -ع -م-وم-ي ا’ي-ج-اري ع Èأارب-ع
ب- -ل- -دي- -ات ب- -إاق- -ل- -ي- -م ال- -و’ي -ة ت -ن -ف -ي -ذا
’فراج
ل-ت-ع-ل-ي-مات ا◊كومة القاضسية با إ
ع -ن الÈن -ام -ج السس -ك -ن-ي ‘ ه-ذا ال-ن-م-ط
تزامنا مع ا’حتفا’ت الوطنية بعيدي
ا’سستقÓل والشسباب.
شش - -م- -لت ع- -م- -ل- -ي- -ة اإلعÓ- -ن ع- -ن ق- -وائ- -م
اŸسشتفيدين من السشكن الجتماعي ،توزيع 10
وح -دات سش -ك -ن -ي -ة ب-ب-ل-دي-ة حسش Úو 69وحدة
ب- -ب- -ل- -دي- -ة اÿل- -وي- -ة ،إاضش -اف -ة إا ٨0 ¤وحدة
باŸامونية و 12وحدة ببلدية زهانة حسشبما
كشش -فت ع -ن -ه السش -ل -ط -ات اÙل -ي-ة Ÿعسش-ك-ر،
وسشيتبع اإلعÓن عن أاسشماء اŸسشتفيدين بهذه
ال -ب -ل -دي -ات ب -ع -م -ل -ي -ة ت -وزي -ع اŸف-ات-ي-ح ع-ل-ى
اŸسش-ت-ف-ي-دي-ن م-ن حصشة  50سش-ك-نا اجتماعيا
ببلدية ع Úفكان و 95سشكنا ببلدية تيزي التي
أاعلن عنها ‘ وقت سشابق.
و ‘ هذا الصشدد أاكدت السشلطات الولئية
Ÿعسشكر أانها سشتلتزم برزنامة توزيع السشكن
ع -ل -ى فÎات أاقصش -اه -ا ن-ه-اي-ة السش-ن-ة ا÷اري-ة
ضش -م -ن ب-رن-ام-ج يشش-م-ل ت-وزي-ع ن-ح-و  10أالف
وحدة سشكينة ‘ جميع األ‰اط.
‘ ذات السشياق ⁄ ،يخل ا÷و العام لعملية
اإلفراج عن القوائم السشكنية ‘ عدة مناطق
م - -ن إاق - -ل- -ي- -م ال- -ولي- -ة م- -ن الح- -ت- -ج- -اج- -ات
والع -ت -ق-الت ‘ أاوسش-اط اÙت-ج ،Úخ-اصش-ة
تلك اŸتعلقة باحتجاج سشكان حي سشيدي علي
اﬁمد العتيق ‘ عاصشمة الولية الذين أاجلت
ع-م-ل-ي-ة ت-رح-ي-ل-ه-م م-ن ال-ب-ن-اي-ات ال-هشش-ة ال-تي
يسشكنونها إا ¤أاجل غ Òمسشمى ،إاضشافة إا¤
تأاجيل اإلفراج عن ا◊صشة الثانية من السشكن
الجتماعي بدائرة معسشكر والغموضس الذي
ط -ال اإلع Ó-ن ع -ن األسش-م-اء اŸسش-ت-ف-ي-دة م-ن
السشكن العمومي ضشمن ا◊صشة األو ¤اŸوزعة

بعد إاجراءات التحقيق والطعون ،ففي حي
سش -ي -دي ع -ل -ي اﬁم -د ال -ع -ت -ي -ق م -ث  Ó-ح -م-ل
اŸقصشون من عملية الÎحيل لفتات تؤوكد
عزمهم على رفع انششغالهم اŸتعلق بالسشكن
أامام الوزير األول عبد اÛيد تبون ،إاضشافة
إا ¤رسشائل مفتوحة للمسشؤوول األول على جهاز
ا◊كومة يطالبون من خÓلها بفتح –قيق ‘
التجاوزات التي تطال عملية توزيع السشكن
الج-ت-م-اع-ي واŸوج-ه ل-ل-قضش-اء ع-لى البنايات
الهششة.
من جهتها ،مصشالح دائرة معسشكر -و ‘
ه -ذا الشش -أان -أاك -دت لـ»الشش -عب» ج -اه -زي -ت-ه-ا
إلطÓق عملية ترحيل وإاعادة إاسشكان واسشعة
تششمل عدة مواقع سشكنية لبنايات هششة منها
عملية ترحيل سشكان حي سشيدي اﬁمد التي
ت -عÎضش-ه-ا مشش-اك-ل ت-ق-ن-ي-ة ب-ح-ت-ة ت-ت-ل-خصس ‘
تصش -ن-ي-ف ب-عضس ال-ب-ن-اي-ات ‘ اÿان-ة ا◊م-راء
وأاخرى مÓصشقة لها غ Òمعنية بقرار الهدم.
و‘ هذا الوقت الذي يرتقب فيه سشكان
ح -ي سش -ي -دي اﬁم -د ت-رح-ي-ل-ه-م إا ¤سش-ك-ن-ات
لئ -ق -ة ،ق -ررت السش -ل -ط-ات اÙل-ي-ة Ÿعسش-ك-ر
تأاجيل ترحيلهم وتأاجيل اإلعÓن عن قائمة
السش -ك -ن الج -ت -م -اع -ي ،ح-يث أاك-دت مصش-ادر»
الشش -عب» أان ا◊صش -ة السش -ك -ن -ي -ة ال-ت-ي ي-رت-قب
اإلفراج عنها ‘ األسشابيع اŸقبلة تتعلق بـ 650
سش -ك-ن ع-م-وم-ي م-وج-ه ل-ل-قضش-اء ع-ل-ى السش-ك-ن
ال - -هشس ون- -ح- -و  700سش -ك -ن ع-م-وم-ي ب-ن-م-ط
الج -ت -م -اع -ي ،ح -يث ي -ت-واج-د ه-ذا الÈن-ام-ج
السشكني طور اإل‚از ‘ ،ح Úتتعلق عملية
الÎحيل وإاعادة اإلسشكان اŸرتقبة ‘ األيام
اŸقبلة بالعائÓت السشاكنة على مسشتوى 25
ب -ن -اي-ة اسش-ت-ع-م-اري-ة ق-دÁة م-ت-واج-دة ب-وسش-ط
م -دي -ن -ة م -عسش -ك -ر وال -ت -ي شش -م-ل-ت-ه-ا ع-م-ل-ي-ات
اإلحصشاء.

معسسكر :أام ا.Òÿسس

‘ وقفة احتجاجية سسلمية أامام مقر دائرة شسراقة

سسكان  ٥٤٢مسسكن أو’د فايت يطالبون ألسسلطات أŸعنية بتدخل عاجل
قام سسكان
حي  ٥٤٢مسسكن
بأاو’د فايت
بوقفة
احتجاجية
سسلمية أاول أامسس
أامام مقر دائرة
الشسراقة رافعوا
خÓلها عدة
مطالب وهذا ‘
رسسالة موجهة
إا ¤السسيد
الوا‹ اŸنتدب
ملتمسس Úمنه
النظر فيها
كونها مطالب
مسستعجلة.
ت - -ت - -ع - -ل- -ق ج- -ل
اŸط- -الب ب- -إانشش- -اء
م-دارسس ب-أاط-وارها
ال-ثÓ-ث-ة وت-وف Òوسش-ائ-ل ال-ن-ق-ل ال-ع-م-وم-ي
واŸدرسش -ي وال -غ -از ال -ط -ب -ي -ع-ي وع-ي-ادة
صشحية ومسشجد وفتح اÓÙت التجارية
اŸغلقة منذ سشنوات واأماكن الÎفيه
وال - -تسش - -ل- -ي- -ة ك- -اÓŸعب ا÷واري- -ة ودار
الثقافة وهو األمر الذي جعلهم دائمي
ال -ب-حث ع-ن ال-فضش-اءات ال-ت-ي تسش-م-ح ل-ه-م
بقضشاء أاوقات فراغهم اليومي التي من
ششأانها كسشر الروت Úالذي يتخبطون فيه،

وخاصشة ‘ اأيام العطل أاين يك ÌالÎدد
على مثل هذه األماكن.
وع-ل-ي-ه ي-ن-اشش-د سش-ك-ان ا◊ي السش-لطات
اŸعنية بالتدخل العاجل وعلى رأاسشه وا‹
ال -ع -اصش -م -ة وب -ذل م-ا وسش-ع-ه-م م-ن ج-ه-د
لتحقيق هذه اŸطالب اŸسشتعجلة لأنه
الوقت  ⁄يبق سشوى ششهرين على الدخول
اŸدسشي اŸقبل.

ب.سسليمان

طالبوا با’إفراج عن اŸشسروع ا÷ديد للمجمع

عمال ‘‘سسيفيتال‘‘ ‘ مسسÒة سسلمية ببجاية

خرج ،أامسس ،عمال ›مع ‘سسيفيتال‘،
‘ مسسÒة سس- -ل -م -ي -ة ،ت -ن -دي -دا حسس -ب -ه -م
ب- -ا÷ه- -ات ال- -ت- -ي سس- -اه- -مت ‘ ت -ع -ط -ي -ل
ا’سس -ت -ث -م -ار ب -و’ي-ة ب-ج-اي-ة ،م-ط-ال-بÚ
’ف- -راج ع -ن اŸشس -روع ا÷دي -د ل -ه -ذا
ب- -ا إ
اÛم -ع ،وال -ذي سس -ي -ف-ت-ح م-ن-اصسب شس-غ-ل
ويدفع عجلة التنمية.
انطلقت اŸسشÒة من مقر ششركة ‘سشيفيتال‘
الكائن Ãحاذاة ميناء بجاية نحو مقر الولية،
وبحسشب السشيد صشياد قاسشي ‡ثل عن العمل،
لـ»الششعب»« ،ششارك ‘ هذه اŸسشÒة عمال
و‡ث -ل -ون ع -ن ع -دة وح-دات÷ ،ان مسش-ان-دة،

وآاخرون من وليتي البليدة ،وسشطيف ،حيث
ط -ال -ب -وا السش -ل -ط -ات اÙل -ي-ة ،بضش-رورة ف-ت-ح
السش -ت -ث -م -ار وع -دم ت -ع -ط -ي -ل مشش -روع ›م-ع
‘سش -ي -ف -ي-ت-ال‘ ،واŸسش-اه-م-ة بشش-ك-ل إاي-ج-اب-ي ‘
تسشهيل النهوضس بالتنمية ،خاصشة أامام فرصس
السشتثمار اŸتوفرة واإلمكانيات الكبÒة التي
تضش - -م - -ه - -ا ال - -ولي - -ة ،وج- -اءت ه- -ذه اŸسشÒة
اسشتمرارا ŸسشÒة  25ماي الفارط ،حيث قدم
العمال لئحة مطالب لكن بقيت دون رد اإ¤
غاية اليوم‘.

بجاية :بن النوي توهامي

»æWh
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القطاع الÎبؤي بالششلف ‘ حاجة إلصشÓح وتقؤË
^ Œاوز اإلخفاقات  ،تفعيل اŸششاريع اŸتأاخرة وتخفيف الكتظاظ
حقق القطاع الÎبوي بو’ية الششلف نتائج ملموسشة مقارنة مع السشنوات اŸنصشرمة رغم بعضض اŸعوقات،
كانعدام مششروع مؤوسشسشة غياب التقو Ëالنهائي للسشنة الدراسشية ،والتأاخر ‘ إا‚از اŸششاريع وقلة الوعاء العقاري و“اطل منتخبي
البلديات ‘ عمليات الÎميم ،وبناء الهياكل اŸدرسشية ‡ا يفتح باب ا’كتظاظ الذي يجعل إادارة القطاع ملزمة بالتحرك لتطبيق
نظام الدوام Úواللجوء إا ¤اŸلحقات حسشب ما أاكده مدير الÎبية لـ «الششعب».

الششلف :و.ي .أاعرايبي
حسسب اŸعطيات التي –وزها «الشسعب»
من خÓل متابعة مسسار القطاع الÎبوي ينتظر
أان ي- -ن -فضض اŸسس -ؤوول -ون ا÷دد ال -غ -ب -ار ع -ل -ى
طريقة تسسي Òإادارة القطاع وتنظيمه وإاصسÓح
مواقع اإلختÓلت وما ‚م عنها من نتائج
م-ت-ذب-ذب-ة ك-ان ل-ه-ا ان-ع-ك-اسس-ات م-ت-ب-اي-ن-ة ع-لى
مسس-ت-وى ال-ن-ت-ائ-ج وال-ه-ي-اك-ل الÎب-وية والتأاطÒ
البيداغوجي ،وقد حددوا ألجل ذلك أاولويات
جد هامة من أاجل رأاب الصسدع وإاصسÓح ما
Áكن إاصسÓحه على ضسوء ما –قق من نتائج
أاولية ينتظر اسستكمالها بعد اإلعÓن عن نتائج
ال -ب -ك -ال -وري -ا حسسب اŸشس -رف Úع -ن ال -ق -ط -اع
بالولية.
علمنا من اŸسسؤوول األول عن القطاع عبد
القادر هداج ،أان بوادر التحسسن Œلت من
خÓل بروز نتائج  76مدرسسة ابتدائية –صسلت
على نسسبة ‚اح  ‘ 100اŸائة ‘ المتحانات
النهائية لهذه السسنة ،تضساف إاليها  131مدرسسة
حققت نسسبة ‚اح بـ  99.9باŸائة وهو مؤوشسر
إايجابي حسسبه رغم تسسجيل  5مؤوسسسسات ⁄
–قق أاي نتيجة تذكر وهي مدارسض بها من
واحد إا ¤اثن Úتقدموا لمتحانات اŸرحلة
اإلبتدائية ،األمر الذي دفع مدير القطاع إا¤
ف -ت -ح –ق -ي -ق ب -خصس -وصض ه-ذه ال-ن-ت-ي-ج-ة غÒ
اŸرضس- -ي- -ة “ام- -ا ب- -ال- -رغ- -م م- -ن ق- -ل- -ة ع -دد
اÎŸشسح.Ú
أام-ا ف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-ن-ت-ي-ج-ة شس-ه-ادة ال-ت-ع-ليم
اŸت -وسس -ط ف -م -ن ج -م -ل -ة اÎŸشس -ح Úال-ذي-ن
اجتازوا هذه العملية بلغت نسسبة النجاح 60.77
باŸائة متجاوزة نسسبة العام اŸاضسي ،حيث ⁄
تتعد  57.91باŸائة ،وهو تقدم فاق النسسبة
الوطنية التي وصسلت إا ¤حد  57.31باŸائة،
‘ انتظار نتائج البكالوريا.
ه -ذه اŸؤوشس -رات ب-ع-ي-ون اŸت-ت-ب-عŸ Úسس-ار
ال- -ق- -ط- -ار الÎب- -وي إاي- -ج- -اب- -ي- -ة ب -ال -ن -ظ -ر إا¤
اإلج -راءات ال -ت -ي ” ات -خ-اذه-ا ع-ل-ى مسس-ت-وى
ال -ق -ط -اع وال-ت-ي  ⁄ت-ك-ن ب-ا◊ج-م ال-ذي ك-انت
م- -دي- -ري- -ة الÎب- -ي- -ة ت -ن -وي ال -ق -ي -ام ب -ه وه -ذا
ل- -لصس -ع -وب -ات اŸي -دان -ي -ة وأاسس -ال -يب ال -تسس -يÒ
اŸن-ت-ه-ج-ة سس-اب-ق-ا وم-وق-ع ال-ق-طاع منها يقول
عبد القادر هداج الذي ينتظر منه –ريك
بعضض اŸراكز وتطه Òالقطاع من الكسسا¤
وع-دÁي ال-ف-اع-ل-ي-ة واŸردودي-ة ع-ل-ى مسستوى
مصس -ا◊ه -م ال -ت -ي مسس -ه -ا ال -ت -ع -ف -ن والÎاج -ع
الرهيب ‘ التسسي Òوالنشساط اŸيدا ÊيشسÒ
ﬁدثنا الذي أابان عن كفاءة ورغبة متأاججة
‘ إاعادة األمور إا ¤نصسابها من خÓل عمليات
الردع واŸراقبة والنضسباط ‘ التسسي Òالذي
أاعطى بوادر نتائجه ‘ أاك Èقطاع بالولية.

تفعيل مششروع اŸؤؤسشسشة
على الطاولة
رغم التعليمات الصسادرة من طرف ا÷هات
الوصسية والتجاذبات التي رافقت ملف مشسروع
اŸؤوسسسسة إال أان تطبيقه على أارضض الواقع ظل
غائبا باŸؤوسسسسات الÎبوية ،ما أاخل بالتسسيÒ
ورسس -م األه -داف و–ق -ي -ق ال -ن-ت-ائ-ج اŸرج-وة
كمعطى أاو‹ .هذه اŸعوقة كان لها النعكاسض
السسلبي بنظر عبد القادر هداج على ﬁصسلة
ال -تسس -ي Òوال -ن -ت -ائ-ج وﬂط-ط اŸشس-روع ع-ل-ى
اŸدى ال -ق -ريب واŸت -وسس -ط وال -ب -ع -ي-د ،وه-ي
معضسلة ” تشسخيصسها وينتظر النطÓق ‘
Œسس - -ي- -ده- -ا خÓ- -ل اŸوسس- -م ال- -ق- -ادم حسسب
ﬁدث - -ن - -ا ال - -ذي اع - -ت Èك- -ف- -اءة اŸؤوط- -ري- -ن
ب-اŸؤوسسسس-ات الÎب-وي-ة ك-ف-ي-ل-ة ب-ت-حقيق أافضسل

اŸدة األخÒة والتي من اŸنتظر أان تعرف
ضسغطا كبÒا يتم السستعداد له على مسستوى
–رك إادارة ال -ق -ط-اع ب-ال-ت-نسس-ي-ق م-ع ا÷ه-ات
اŸسسؤوولة عن البناء والتجهيز والتعم Òوهذا
رغم سسوء ال›Èة لبعضض الهياكل من حيث
اŸواق -ع اıت -ارة م -ن ط -رف ه-ذه اŸصس-ال-ح
ومسس -ؤوو‹ ال -ب -ل -دي -ات ال -ذي -ن ي -ف -ت -ق -دون اإ¤
اŸعطيات اإلسستشسرافية لتطور حركة السسكان
وتنقلهم ع Èالبلديات بالولية.
وسستكون عملية التقييم والتنسسيق مع كل
هذه ا÷هات Ãا فيها البلديات عام Óمهما
يقول مدير الÎبية لتحسس Úمردود القطاع
وبالتا‹ –سس Úمسستوى التعليم والرفع من
إارادة اŸؤوط- -ري- -ن وŒدي- -د ال- -ه- -ي- -اك- -ل وه -ي
–ديات ‡كن –قيقها وŒاوزها بإاسستشسارة
القطاع الذي يبدو أانه كان مغيبا ‘ اإلسستشسارة
حسسب ما جمعناه من أافواه اŸنتسسب Úإاليه
Ãن فيهم مسسؤووله األول.
و ⁄يخف عبد القادر هداج قلقه إازاء تأاخر
بعضض اŸشساريع بفعل الضسائقة اŸالية وحالة
التجميد التي طالت بعضض الهياكل وهو ما
سس-ي-ن-ع-كسض سس-ل-ب-ا ع-ل-ى ال-ق-ط-اع بعضض الشسيء،
ل- -ك- -ن- -ه ب- -اŸق- -اب- -ل ط -م -أان األسس -رة الÎب -وي -ة
باإلسستعداد ا÷يد للموسسم الدراسسي اŸقبل،
ح -يث ي -ح -رصض ال -وا‹ ع-ل-ى تسس-ل-ي-م ث-ان-وي-تÚ
ج -دي -دت Úو 4م-ت-وسس-ط-ات و› 5موعات
م -درسس -ي-ة إاب-ت-دائ-ي-ة وال-ت-ي م-ن اŸن-ت-ظ-ر أان
تسس -ت -ق -ب -ل آالف اŸت -م -درسس Úم-ن األط-وار
الثÓثة يوضسح ذات اŸسسؤوول األول الذي
ن -اشس-د اŸت-دخ-ل Úب-ال-ق-ط-اع واŸت-ع-ام-لÚ
وال-ن-ق-اب-ات وأاول-ي-اء ال-تÓ-م-ي-ذ ت-ق-د Ëي-د
اŸسس -اع -دة ل -ل -ق-ط-اع ال-ذي م-ازالت ي-ده
‡دودة م - -ن أاج - -ل ت - -ط - -وي - -ر و–سسÚ
اŸنظومة الÎبوية والوقوف إا ¤جانب
أاسساتذتها ومعلميها وفريقها اإلداري
وال-ع-م-ا‹ ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ن-تائج اŸرجوة
لصس-ن-اع-ة رج-ل ال-غ-د وه-و م-ب-ت-غ-ى ل
ي -ت -ح -ق -ق إال Ãضس -اع -ف-ة اÛه-ود،
اإلخ Ó- -صض ‘ ال - -ع - -م - -ل و–دي- -د
اŸسس - -ؤوول - -ي - -ات لضس- -م- -ان م- -ردود
وم - -ؤوشس - -رات إاي - -ج - -اب - -ي- -ة لصس- -اح
اŸنظومة الولية.

النتائج و–سس Úالوضسع العام
Ãا ف- - -ي- - -ه اŸردود ع- - -ل - -ى
مسس-ت-وى ال-ه-ي-اك-ل ال-ق-اع-دية
ال -ت -ي ل -ه-ا ج-انب م-ن ال-ت-أاثÒ
على مسستوى النتائج والفاعلية
اŸرجوة.
م -ن ج -ه -ة أاخ-رى ،ف-إان ب-ق-اء
اŸؤوسسسسات بدون مشسروع خطر
دائم وغ Òمقبول “اما ،لذا كان
ل بد من اللجوء إا ¤أاسساليب الردع
واŸراق-ب-ة واŸت-اب-ع-ة ك-ب-دي-ل لهذا
ال- -غ- -ي- -اب ل -ل -مشس -روع ،األم -ر ال -ذي
أاع -ط-ى ب-عضض ال-ث-م-ار ال-ت-ي Œاوزت
نكسسات األعوام اŸنصسرمة ‘ انتظار
ترقيتها و–سسينها مع حلول اŸوسسم
القادم يقول ﬁدثنا الذي اعت Èهذا
اÿل- -ل إاح- -دى اŸع- -وق- -ات اŸؤوث -رة ‘
اŸوسس -م ال -دراسس -ي وم -ردود اŸؤوط-ري-ن
ن -اه -يك ع -ن اŸع -وق -ات ال -ب -ي -داغ-وج-ي-ة
والهياكل.

 19مؤؤسشسشة تربؤية
مهددة بالنهيار
عمليات اŸسسح لواقع اŸؤوسسسسات الÎبوية
خاصسة البتدائية منها بأاقاليم البلديات سسواء
ا◊ضس-ري-ة وال-ري-ف-ي-ة م-ن-ه-ا واŸداشس-ر النائية،
ي-كشس-ف ج-ل-ي-ا اŸوق-ف اŸت-خ-اذل ل-ل-م-ن-تخبÚ
اÙل -يŒ Úاه ه -ذه ال -ه -ي -اك-ل الÎب-وي-ة ال-ت-ي
م -ازال ب -عضس -ه-ا ‘ وضس-ع-ي-ة ك-ارث-ي-ة م-ن ح-يث
النقائصض التي تتخبط فيها –ت أانظار رؤوسساء
اÛالسض الشس- -ع- -ب- -ي -ة ال -ب -ل -دي -ة واŸن -ت -خ -بÚ
اÙل- -ي Úال -ذي -ن ي -ت -ح -رك ب -عضس -ه -م ب -داف -ع
اŸصس -ل-ح-ة الشس-خصس-ي-ة حسسب م-ا ع-ل-م-ن-اه م-ن
السس - -ك - -ان ومسس - -ؤوو‹ اŸؤوسسسس - -ات الÎب - -وي- -ة
اŸعنية.
و‘ رده اعÎف مدير الÎبية عبد القادر
هداج با◊الة اŸهÎئة لعدة مدارسض ابتدائية
بعضسها مهدد بالسسقوط والنهيار وعددها 19
مدرسسة –وز على شسهادة عدم الصسÓحية من
طرف الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء
بالشسلف ،يحدث هذا رغم أان الدولة خصسصست

حسس -ب -ه أام -وال ط -ائ -ل-ة ل-ت-ع-ويضض ه-ذه
ال- -ب -ن -اءات ا÷اه -زة ب -ال -ب -ن -اء الصس -لب ضس -م -ن
ﬂط -ط خ -اصض ب -الشس -ل -ف م -ع ال -ت -ج -ه -ي -زات
الÓزمة ،لكن  ⁄تسستغل البحبوحة اŸالية التي
كانت تتمتع بها البÓد لتنفيذ هذه الÈامج
واسستيعاب عدد اŸتمدرسس Úالذي تضساعف،
وهو الوضسع الذي دفع مسسؤوو‹ القطاع مرة
أاخرى إا ¤إاسستغÓل الهياكل القدÁة التي ⁄
تهدم بنية اسستعمالها أاثناء األزمات ‡ا عمق
األزمة ،يحدث هذا أامام اŸنتخب ÚاÙليÚ
ال-ذي-ن أاسس-اءوا ال-ت-ق-دي-ر ◊ل اŸشس-ك-ل-ة ن-هائيا
على حد تقدير مدير القطاع من خÓل عملية
التشسخيصض اŸيدانية والتي وقفنا عليها خÓل
هذا السستطÓع الذي أابان عن عدة عيوب
وم -ت-اعب لزالت ع-ال-ق-ة ،ح-يث ت-ف-ت-ق-د ب-عضض
اŸؤوسسسسات لقنوات صسرف اŸياه القذرة ،ما
ح-ت-م اسس-ت-ع-م-ال ال-ط-رق ال-ت-ق-ليدية لرمي مياه
ال -ت -ط -ه Òوال-ن-ف-اي-ات ال-ق-ذرة ،مشس-ك-ل-ة ب-ذلك
خطرا على التÓميذ واŸاء الشسروب ،ناهيك
عن ضسعف التجهيز واإلطعام بعدة بلديات

لزال م -ن -ت -خ -ب -وه -ا ‘ سس -ب-ات ع-م-ي-ق
ول -ع -ل -ه -م يسس -ت -ي -ق -ظ -ون م -ع ان -ط Ó-ق ح -م -ل-ة
الÎشس-ي-ح-ات ل-ع-ه-دة أاخ-رى ال-ت-ي سس-ي-ك-ون لهم
فيها السسكان باŸرصساد تفاديا لتكرار سسيناريو
الضسعف مرة أاخرى يقول ﬁدثونا من السسكان
اÙيط ÚباŸدارسض اإلبتدائية ا÷وارية.
وم -ن ج -انب آاخ -ر ،أاك -د م -دي -ر ال-ق-ط-اع أان
مصسا◊ه سستشسرع ‘ عملية التقييم والتقوË
‘ األيام القادمة تفاديا لتسسجيل أاخطاء وهذا
Ãشس -ارك -ة ا÷م -ي -ع ،م -ع ات-ب-اع خ-ط-ة خ-ارط-ة
طريق ضسمن التعليمات التي أاقرتها الوزارة
اŸعنية لتحسس Úظروف التمدرسض التي أالح
عليها رئيسض ا÷مهورية ‘ أاك Ìمن مناسسبة.

رهانات لتجاوز اŸعضشÓت
و–قيق قفزة ‘ األداء الÎبؤي
والبيداغؤجي
اŸع -ط -ي -ات اŸوج -ودة ب -ح -وزت -ن -ا ت-كشس-ف
ارتفاعا كبÒا ‘ عدد اŸتمدرسس Úخاصسة
باŸدن السسكنية ا÷ديدة التي ” تدشسينها ‘

عمليات تكؤين خاصشة بآاليات
التدريسس لÓأسشاتذة ا÷دد
Óهداف اŸسسطرة لتحسس Úاألداء
–قيقا ل أ
Óسساتذة ا÷دد ،عمد قطاع الÎبية
الÎبوي ل أ
إا ¤ب -ر›ة دورة ت -ك -وي-ن-ي-ة ل-ف-ائ-دة األسس-ات-ذة
ا÷دد ،حيث سسيسستفيدون من دروسض وتقنيات
وف -ن -ي -ات األداء الÎب -وي واŸدرسس -ي وآال -ي-ات-ه
باŸسستويات التعليمية من خÓل دورة انطلقت
ابتداء من  1جويلية وتدوم إا ¤غاية  15من
نفسض الشسهر يقول اŸكلف بخلية اإلعÓم لدى
مديرية الÎبية ﬁمد قومÒي.
و“سض ال -ع -م -ل-ي-ة أاك Ìم-ن  400أاسس-ت-اذ” ،
توزيعهم على  4مراكز بكل من تنسض وبوقادير
وأام الدروع وثانوية شسيهان علي بحي ا◊رية
ببلدية الشسلف ،حيث ” وضسع كل الظروف
والوسسائل إل‚اح العملية التي يشسرف عليها
م-ؤوط-رون وب-ي-داغ-وج-ي-ون وأاسس-ات-ذة ﬂتصسون
من ذوي الكفاءات العالية مع مفتشس Úوهذا
ضسمن دروسض وﬁاضسرات وورشسات تطبيقية
ضس -م -ن أاع -م -ال ال -ت -ف -وي -ج ال -ت -ي دأاب ع -ل -ي-ه-ا
اŸفتشسون الÎبويون ‘ اللقاءات الدورية التي
حضسرت «الشسعب» جانبا منها ضسمن عمليات
التكوين اŸسستمر ألسساتذة اŸادة اÎŸبصسÚ
واŸرسسم Úمنهم.
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ألثÓثاء  04جؤيلية  2017م
ألمؤأفق لـ  10شسؤأل  1438هـ

القمة الفريقية  29تبحث إاصصـÓح التحــاد وحل أازمات القارة

المغرب يتلقى صشفعة قوية ويخسشر معركة حقوق اإ’نسشان

ت-عّ-رضس م-ؤكب وزي-رأل-ت-ع-ل-ي-م ب-ح-ك-ؤم-ة ألؤفاق
ألؤطني ألليبي ،عثمان عبدألجليل ،إ’طÓق نار
ك-ث-ي-ف ع-ن-د «أل-ب-ؤأب-ة  »17ب-ال-م-دخ-ل أل-جنؤبي
لمدينة سسبها ،أمسس أ’ثنين ،عندما كان في
طريقه إألى مدينة مرزق.
وقالت وزأرة ألتربية وألتعليم في بيان نشسرته
ع-ل-ى صس-ف-ح-ت-ه-ا أل-رسس-م-ي-ة ب-ال-ف-ايسس بؤك ،إأن
«مجمؤعة أرغمت مؤكب ألؤزير على ألتؤقف
ب -اسس -ت -ع -م-ال ألسسÓ-ح وق-امت ب-ا’ع-ت-دأء ع-ل-ى
ألؤزير ومرأفقيه باأ’يدي ،لكن فريق ألحرأسسة
ت -م -ك -ن م -ن إأب -ع -اد أل-ؤزي-ر ووك-ي-ل أل-ؤزأرة ع-ن
منطقة ألخطر ،بينما أحتجز ألمسسلحؤن بقية
أف-رأد أل-ف-ري-ق وأرغ-م-ؤه-م ب-ق-ؤة ألسسÓ-ح ع-لى

تشصديد على الحوار في ليبيا وقلق لتأاخر الحلّ في الصصحراء الغربية

ألبقاء في مكان أ’حتجاز قرأبة ألسساعة».
وأشسارت ألؤزأرة ألتي لم تحدد في بيانها هؤية
ألمسسلحين ولم تنشسر صسؤرأ من مؤقع أ’عتدأء،
إألى أن «ألمجمؤعة ألمحتجزة تم أإ’فرأج عنها
بعد تدخل قبائل ألتبؤ ألذين تصسدوأ بحزم
للمسسلحين وتمكنؤأ من تأامين مؤكب ألؤزير
ومرأفقته بقية ألرحلة».
وتعرف مدينة سسبها وألمناطق ألمحاذية لها
جنؤب ليبيا ،حالة أنفÓت أمني نتج عنها تكرر
ح-ؤأدث ألسس-رق-ة وأ’ع-ت-دأء وأل-ق-ت-ل ،وتسس-يطر
عليها مجمؤعات مسسلحة تنشسط أغلبها في
مجال ألتهريب خاصسة تهريب ألمهاجرين غير
ألشسرعيين وألؤقؤد.

لمنية التي تواجهها
لزمات السصياسصية وا أ
لفريقية  29التي التأامت ،أامسس ،وتختتم اليوم بأاديسس أابابا ،على بحث ا أ
تركز القمة ا إ
لفريقية وتمويلها ،وتبحث إاشصكالية دفع عجلة
العديد من دول القارة السصمراء ،كما تركز أايضصا على مسصأالة إاصصÓح المنظمة ا إ
لفارقة الذين يرزح بعضصهم تحت العنف ،الحروب أاو الحاجة والفقر.
التنمية وتحقيق السصتقرار الجتماعي لمÓيين ا أ
أن -ط-ل-قت ،أمسس ،ب-ال-ع-اصس-م-ة أإ’ث-ي-ؤب-ي-ة أديسس
أبابا ،أجتماعات قمة أ’تحاد أإ’فريقي في
دورتها  ،29وألتي تسستمر أليؤم أيضسا بجلسسة
م -غ -ل -ق-ة ل-م-ن-اقشس-ة إأصسـÓح وه-ي-ك-ل-ة أ’ت-ح ـاد،
تح ـت عن ـؤأن (تسسخير ألعائد ألديمغرأفي من
خÓل أ’سستثمار في ألشسباب) ،بمشساركة 24
رئيسس دولة ،وملك وأحد ،و 9رؤوسساء حكؤمات،
لجراءات العقابية
القطريون ينجحون في التعايشس مع ا إ
و 9نؤأب رؤوسساء ،وأمير وأحد.
ومن جملة ألمؤأضسيع ألتي يناقشسها ألمجتمعؤن
قضس-اي-ا ألشس-ب-اب وأل-ب-ط-ال-ة ،وأل-م-رأة وأل-ت-ن-م-ية
أ’ق-تصس-ادي-ة وأ’ج-ت-م-اع-ية وألتعاون وألشسرأكة
لثنين ،رسصميا ،إالى دولة الكويت ردها على قائمة المطالب 13
سصلمت قطر ،أامسس ا أ
م
Óم-ن وألسس-ل-
ب -ي -ن أل -دول أأ’عضس-اء ،إأضس-اف-ة ل -أ
لعادة التطبيع معها.
التي تلزمها الدول المقاطعة بتنفيذها كشصرط ضصروري إ
بالقارة أأ’فريقية ،فضس ً
 Óعن أبرز ألتحديات
وجاءت ألخطؤة ألقطرية ،بينما وأفقت ألدول أطؤل.
أأ’م-ن-ي-ة أل-ت-ي ت-ؤأج-ه-ه-ا أل-ق-ارة ألسس-م-رأء ،ك-ما
أل -م -ق-اط-ع-ة أمسس ع-ل-ى ط-لب أل-ك-ؤيت ت-م-دي-د ورغم مرور أربعة أسسابيع على إأغÓق ألمملكة
تبحث ألقمة عقد ألقمة مرة وأحدة في ألعام،
ألمهلة ألمعطاة للدوحة لمّدة يؤمين إأضسافيين ألسسعؤدية ألمنفذ ألبري ألؤحيد لقطر وألذي
بدً’ من قمتين – ألمعمؤل بها حالياً – ،وإألغاء
للرد على قائمة ألمطالب ألخليجية.
تمر عبره غالبية وأردأتها ،نجحت أإ’مارة ألتي
قمة جؤيلية ،وأعتماد قمة جانفي من كل عام،
وكان وزير ألخارجية ألقطري أسستبق أنتهاء يسسكنها  2,4مليؤن شسخصس في تفادي حدوث
وأن تكؤن ألقمة بالتناوب لكل ألدول أإ’فريقية،
ألعادلة هما ألسسبيÓن ألؤحيدأن لحل أ’نسسدأد ل Ó-ت -ح -اد أإ’ف -ري -ق -ي« ،ب -ال-رغ-م م-ن أ’رت-ي-اح ألمهلة ألتي حددتها ألدول ألمقاطعة ليعلن نقصس في ألمؤأد ألغذأئية.
على أن تعقد قمة أسستثنائية حسسب ألظروف.
Óزم-ة أل-ل-يبية»’ ،ن- -خ- -ف- -اضس ح- -دة أل- -ت- -ؤت- -ر ف- -ي أل -ك -رك -رأت رفضس بÓده للشسروط  ،13مبينا أن ألتفاوضس ويقؤل ألقطري محمد ألشسيب 48 ،عاما ،وهؤ
ول-عّ-ل أب-رز أل-م-ل-ف-ات أل-م-ط-روح-ة ع-ل-ى ط-اولة ألسس-ي-اسس-ي وإأي-ج-اد ح-ل دأئ-م ل -أ
ألقمة أأ’فريقية هؤ ملف أإ’رهاب ومكافحته ،مشسيرأ إألى أن ألحاضسنة ألقارية تحرصس على ب -الصس-ح-رأء أل-غ-رب-ي-ة وت-ع-ي-ي-ن م-م-ث-ل شس-خصس-ي ممكن لكن بشسروط.
يتسسؤق في أحد ألمتاجر ألغذأئية في ألدوحة
Óمين ألعام أأ’ممي ورغبته في إأطÓق في أأ’ثناء ،تشسير ألتسسريبات إألى أن ألدول «أل -دول -ة وف -رت أل-ب-دأئ-ل و’ ت-ؤج-د مشس-ك-ل-ة»،
خ -اصس -ة وأن أل -ق-م-م أأ’خ-ي-رة تضس-م-نت أت-ف-اق-ا أن ت -ت -م -ك-ن ك-ل أل-ج-ه-ؤد أل-م-ب-ذول-ة ف-ي سس-ب-ي-ل جديد ل أ
إأفريقيا على إأنهاء ألنزأعات بالقارة ،وجعلها أل-ؤصس-ؤل إأل-ى أ’ت-ف-اق ألسس-ي-اسس-ي م-ن م-ؤأصس-لة مبادرة جديدة لتسسؤية سسلمية للنزأع ،إأ’ أننا أل -م -ق -اط -ع -ة ت -ع -د ق-ائ-م-ة ع-ق-ؤب-ات سس-ي-اسس-ي-ة مضس -ي-ف-ا «ه-ن-اك أرت-ف-اع ط-ف-ي-ف ف-ي أأ’سس-ع-ار
وأقتصسادية للرد على قطر.
يمكننا تحمله».
خ- -ال- -ي- -ة م- -ن أإ’ره- -اب ،ح -يث دع -ا أل -رؤوسس -اء إأسس- -ه- -ام- -ه -ا ف -ي ت -ع -زي -ز روأب -ط أل -ث -ق -ة ب -ي -ن نبقى منشسغلين بحالة أ’نسسدأد ألحالي».
وصسرح رئيسس ألمفؤضسية قائ« ،Óنأامل أن يسسهل ه -ذأ وك -انت ألسس-ع-ؤدي-ة وأإ’م-ارأت وأل-ب-ح-ري-ن ل- -ك -ن ألشس -يب أك -د أن ل -ل -ت -أاق -ل -م م -ع أأ’وضس -اع
وألمشساركؤن في ألقمة أإ’فريقية لعام  2016أأ’طرأف».
أ’ه -م -ي -ة ت-ع-زي-ز أل-ج-ه-ؤد ل-م-ك-اف-ح-ة أإ’ره-اب و ذكر أنه تم إأبÓغ أأ’طرأف ألليبية ألمشساركة حضسؤر ألطرفين (ألمغرب وألجمهؤرية ألعربية ق -دمت ل -ق -ط -ر ي-ؤم  22ج-ؤأن أل-م-اضس-ي ع-ب-ر أل -ج -دي -دة ث -م -ن -ه ،م-ؤضس-ح-ا «ت-ع-ل-م-ن-ا أل-درسس
ألمتمثل في تنظيم « دأعشس « وألذي أتسسعت أن كل محاولة تميل إألى حل أأ’زمة عسسكريا ألصس -ح -رأوي -ة أل -دي -م -ق -رأط -ي-ة) ك-عضس-ؤي-ن ف-ي ألكؤيت قائمة تضسم  13مطلبا إ’عادة ألعÓقات ونسستهلك على قدر حاجتنا».
يمكنها أن تعرقل ألجهؤد ألرأمية إألى إأنشساء أ’تحاد ح Óتؤأفقيا وفق ألشسرعية ألدولية ،معها ،بينها إأغÓق قناة «ألجزيرة» ،وأمهلتها وبعد حالة ألهلع ألتي شسهدتها أسسؤأق ألدوحة
رقعته في ليبيا.
وفي هذأ ألصسدد أكد رئيسس مفؤضسية أ’تحاد قؤة أمنية وطنية مدمجة وممركزة مما يفسسح بما يضسمن حق ألشسعب ألصسحرأوي في تقرير عشسرة أيام لتنفيذها ،بينما أكدت ألدوحة أن ف -ي ألسس -اع -ات أأ’ول -ى أل -ت -ي ت -لت أإ’ج -رأءأت
أإ’ف -ري -ق -ي « م -ؤسس-ى ف-ك-ي « ف-ي ك-ل-م-ة خÓ-ل أل -م -ج -ال أم -ام أل -م -ي -ل-يشس-ي-ات ل-ت-م-ل-ي شس-روط مصس -ي -ره» ،مضس -ي-ف-ا أن «قضس-اي-ا ألسس-ل-م وأأ’م-ن ألمطالب «ليسست وأقعية وغير متؤأزنة وتفتقد أل -ع-ق-اب-ي-ة ،وب-ي-ن-ه-ا إأغÓ-ق أل-م-ج-ا’ت أل-ج-ؤي-ة
ألمنطق ،فضس Óعن كؤنها غير قابلة للتنفيذ» .وألبحرية للسسعؤدية ودولة أإ’مارأت وألبحرين
ماتزأل تثير قلقنا للغاية».
أجتماع ألمندوبين ،أن ألتحديات ألماثلة أمام ألمفاوضسات ألسسياسسية».
أمام قطر ،عادت ألحركة في هذه أأ’سسؤأق
ألقمة تتطلب تؤحيد ألجهؤد وألعمل ألمشسترك وه -ي ن -فسس أل -رسس -ال -ة أل-ت-ي وج-ه-ت-ه-ا أل-ب-ل-دأن وكان ألمجلسس ألتنفيذي لÓتحاد أإ’فريقي قد
لمؤأجهتها ،مضسيفا أن أنعقاد ألقمة ألحالية ألمجاورة لليبيا إألى أأ’طرأف ألليبية ألمشساركة ج -دد أأ’ح -د ف -ي خ -ت -ام أل -دورة  31ألمنعقدة على صسعيد آأخر ،غيرت أإ’جرأءأت ألعقابية إألى طبيعتها.
ي- -أات- -ي ف- -ي وقت تصس- -اع -دت ف -ي -ه أل -ن -زأع -ات خÓل أ’جتماع ألفارط ألمنعقد يؤم  08ماي بالعاصسمة أإ’ثيؤبية دعمه للقضسية ألصسحرأوية ،ب -ح -ق ق -ط -ر ب -عضس أل-ع-ادأت أل-ي-ؤم-ي-ة لسس-ك-ان وت -ؤزعت ع -ل -ى أل -رف -ؤف أل -ف -ؤأك -ه وأل -خضس-ار
وألصس -رأع -ات ب -ع-دة دول إأف-ري-ق-ي-ة ،م-ن ب-ي-ن-ه-ا بالجزأئر ،حسسبما أشسار إأليه مسسؤؤول ألمفؤضسية مؤؤكدأ على إأرسسال بعثة إأفريقية لتقييم وضسعية أإ’مارة ألخليجية ألغنية ألذين يحاولؤن ألتأاقلم وأأ’لبان أإ’يرأنية وألتركية ،بعدما كانت قطر
(ليبيا ،دولة جنؤب ألسسؤدأن ،جمهؤرية إأفريقيا أأ’فريقية ألذي أبرز أنهم تطرقؤأ كذلك إألى ح- -ق- -ؤق أإ’نسس -ان ف -ي أأ’رأضس -ي ألصس -ح -رأوي -ة مع تغيرأت مفاجئة وسسريعة :خضسار إأيرأنية تسستؤردها برأ عبر ألحدود مع ألسسعؤدية من
ألؤسسطى) ،كما أشسار إألى ألتمدد أإ’رهابي في ضس- -رورة دع- -م أل -مسس -ار ألسس -ي -اسس -ي وتشس -ج -ي -ع بالرغم من محاو’ت ألمغرب تجميد قرأر في وتركية ،حذر في إأنفاق ألمال ،ورحÓت جؤية أأ’ردن ولبنان وسسؤريا .كما أنتشسرت ’فتات
تشسجع ألمنتجات ألقطرية ألمحلية.
حؤضس (ألتشساد ،ألسساحل أإ’فريقي) ألذي تمثله أأ’طرأف ألليبية على أإ’يفاء بالتزأماتها دون هذأ ألشسأان.
تدخÓت خارجية.
جماعة «بؤكؤ حرأم».
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خسس -ر أل-ؤف-د أل-م-غ-رب-ي أل-مشس-ارك ف-ي أشس-غ-ال
ف -ي -م -ا ي-خصس م-ن-اقشس-ة قضس-اي-ا ألسس-ل-م وأأ’م-ن لحكؤمة ألؤفاق ألؤطني فائز ألسسرأج من أديسس دورة أل-م-ج-لسس أل-ت-ن-ف-ي-ذي لÓ-ت-ح-اد أأ’ف-ريقي
أإ’ف -ري -ق -ي ،دع -ا رئ -يسس م -ف -ؤضس -ي -ة أ’ت -ح -اد أبابا على أن ألتفاوضس وألحؤأر ألسسياسسي هما بأاديسس أبابا بقيادة ناصسر بؤريطة ،ألمعركة
ألطريق ألؤحيد لتجاوز أزمة ليبيا.
ألتي خاضسها أأ’حد من أجل حذف فقرأت من أط-ل-قت أل-مسس-تشس-ارة أأ’ل-م-ان-ي-ة أن-غي Óميركل،
أإ’فريقي مؤسسى فقي بأاديسس أبابا إألى تسسريع
تقرير ألمجلسس ألتنفيذي حؤل زيارة أللجنة أمسس أ’ثنين ،حملتها لؤ’ية رأبعة من أربع
مسسار ألمفاوضسات بين أأ’طرأف ألليبية ،مؤؤكدأ
أن أل -ح -ؤأر ألسس -ي -اسس-ي وأل-م-ف-اوضس-ات أل-ع-ادل-ة أعرب مؤسسى محمد فقي عن أنشسغاله لحالة أأ’ف -ري -ق -ي -ة ل -ح -ق -ؤق أإ’نسس -ان وألشس-ع-ؤب إأل-ى سس -ن -ؤأت ف -ي أن -ت -خ -اب -ات أل -خ -ري-ف ،ع-ارضس-ة
’نسسدأد ألحالي للنزأع في ألصسحرأء ألغربية أأ’جزأء ألمحتلة من ألجمهؤرية ألصسحرأوية.
برنامجها أ’نتخابي.
وحدهما يقؤدأن إألى حل أأ’زمة ألليبية.
أوضسح ألسسيد فقي ،أن أ’تحاد أأ’فريقي ما ألمحتلة من قبل ألمغرب منذ .1975
ج -اءت ه -زي -م -ة أل -ؤف -د أل -م -غ -رب-ي ب-ع-د ت-ب-ن-ي وسس-ب-ق-ه-ا م-ن-افسس-ه-ا أ’شس-ت-رأك-ي أل-دي-مقرأطي
فتئ يؤؤكد أن «ألحؤأر ألسسياسسي وألمفاوضسات وقال مؤسسى فقي لدى أفتتاح أشسغال ألقمة  29ألمجلسس ألتنفيذي لؤثيقة مقترحة من قبل م-ارت-ن شس-ؤل-ت-ز أل-ذي ب-اشس-ر ح-م-ل-ت-ه ق-ب-ل ع-دة
نيجيريا تؤؤكد على أإ’بقاء على ألفقرتين  88أشس - -ه - -ر وأع - -دأ بـ»أل - -م - -زي - -د م - -ن أل - -ع- -دأل- -ة
و 89من ألتقرير ألصسادر عن لجنة ألمندوبين أ’ج-ت-م-اع-ي-ة» وت-خ-ف-يضس-ات ضسريبية للطبقات
ألدأئمين وألتمسسك بتنفيذ ألمقرر ألسسابق حؤل ألشسعبية وألؤسسطى وبزيادة ألضسغؤط ألضسريبية إألى ألبÓد في  2015و ،2016فتبدو أآ’ن طي
أسس -ت -ك -م-ال زي-ارة أل-ل-ج-ن-ة أإ’ف-ري-ق-ي-ة ل-ح-ق-ؤق على أأ’كثر ثرأء.
ألنسسيان بعدما أضسعفت مؤقفها لفترة.
أإ’نسسان وألشسعؤب إألى ألمنطقة ومعاينة وضسع ف-ي أل-م-ق-اب-ل ،ل-م ت-كشس-ف م-ي-رك-ل ع-م-ا ت-ع-تزم وينصس برنامج ميركل ،على أسستحدأث  15ألف
ح -ق -ؤق أإ’نسس -ان ه -ن -اك ،إأضس -اف-ة إأل-ى أق-ت-رأح أت -خ -اذه م -ن ت -دأب -ي-ر ف-ي ح-ال ف-ؤزه-ا ب-ؤ’ي-ة وظ -ي -ف -ة شس -رط -ي ف -درأل-ي وب-ن-اء  1,5مليؤن
يبدو أان الداخلية المغربية وجدت الشصماعة التي تعّلق عليها عجزها عن تنفيذ إأجرأء ألترتيبات ألعملية بين أ’تحاد أإ’فريقي رأبعة ،ألتزأما منها بالتكتيك ألذي تعتمده منذ مسسكن جديد بحلؤل  ،2019غير أن ألنقطة
ال-مشص-اري-ع ال-مسص-ط-رة ف-ي ال-حسص-ي-م-ة ،وال-ت-ي ك-انت سص-ب-ب-ا مباشصرا في تصصاعد الغضصب وألمملكة ألمغربية.
وصس -ؤل -ه -ا إأل -ى ألسس -ل-ط-ة ع-ام  2005وألقاضسي أأ’سس -اسس -ي -ة ف -ي أل -ب -رن -ام -ج ه -ي ت -خ-ف-يضس-ات
الشصعبي بالريف وتحّوله إالى حراك دخل شصهره التاسصع دون أان تبرز له نهاية.
وبعد تبني ألمقترح ألنيجيري مسساء أليؤم من ب -ت -ف -ادي أل -م-ؤأج-ه-ة أل-م-ب-اشس-رة ل-ع-دم إأع-ط-اء ضسريبية بقيمة  15مليار لذوي ألدخل ألمتدني
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خصسؤمها وسسيلة لمهاجمتها.
وألمتؤسسط.
أصسدرها ألعاهل ألمغربي محمد ألسسادسس في مطالبه.
أل -مشس -ارك ب -ت -خ -ف -يضس حضس -ؤره دأخ -ل ق -اع-ة وهي تفضسل ألمرأهنة على شسخصسيتها وعلى على صسعيد آأخر ،تبدو ميركل مصسممة على
أج -ت -م -اع وزأري م -ع أل -ح -ك -ؤم -ة ف -ي رمضس -ان حيث تجمع عشسرأت من ألشسباب ألمنتفضس في ألمؤؤتمرأت ،حيث أبقى على بعضس ألمؤظفين حصسيلتها ،مع ترأجع معدل ألبطالة إألى  ،%5,6أسستعادة قسسم من ألناخبين ألذين أبتعدوأ عنها
ألماضسي ،وألتي أمر خÓلها بفتح تحقيقات مسس -ي -رة سس -ل -م -ي-ة أح-ت-ج-اج-ي-ة ،ع-ل-ى شس-اط-ئ-ي أل-دب-ل-ؤم-اسس-ي-ي-ن دأخ-ل أل-ق-اع-ة وأخ-تفاء ألؤفد أدنى مسستؤياته منذ إأعادة تؤحيد ألمانيا عام م -ع أزم -ة أل -م -ه -اج -ري -ن وت -ؤج-ه-ؤأ إأل-ى ح-زب
ل- -م -ع -رف -ة أأ’سس -ب -اب أل -ت -ي أخ -رت أن -ط Ó-ق -ة ألصس -ف -ي -ح -ة وألسس -ؤأن -ي ،ف-ي ضس-ؤأح-ي م-دي-ن-ة
ألؤزأري عن أأ’نظار.
 .1990أما مسسأالة تؤأفد أكثر من مليؤن مهاجر «ألبديل أ’لمانيا» ألقؤمي أليميني.
أل-مشس-اري-ع أل-ت-ن-م-ؤي-ة أل-مسس-طرة لهذه ألمنطقة أل -حسس -ي -م-ة رغ-م أل-ح-ظ-ؤر أل-م-ك-ث-ف ل-لشس-رط-ة
أل -ج -رح -ى أل -ث -م -ان -ي-ة ل-يسست ف-ي
بؤباء ألكؤليرأ في أليمن إألى  1560أأ’حياء ألفلسسطينية.
ججة باأ’سسلحة.
ألتي ظلت على ألهامشس مند عقؤد طؤيلة ،ألمد ّ
ح -ال -ة ،م -ن -ذ تسس -ج -ي-ل أول أشس-ت-ب-اه وألحديث عن مخططات بناء تم خطر ،وقالت إأن «ما علمناه ألليلة
تحؤل مقر وزأرة ألدأخلية في ألرباط خÓل وت- -دأول أل- -م- -غ -ارب -ة ع -ل -ى م -ؤأق -ع أل -ت -ؤأصس -ل
ب -ال -ؤب -اء ف-ي  27أف-ري-ل أل-ماضسي .تجميدها لفترة طؤيلة ،من بينها ه- - -ؤ أن أل- - -مسس- - -ج - -د ل - -م ي - -ك - -ن
أسسبؤع كامل ،إألى خلية نحل ،وجرى أ’سستماع أ’ج-ت-م-اع-ي ،صس-ؤر أح-ت-ج-اج أل-حسس-ي-م-يين في
نيامي قال مسسؤؤول محلي وفي ألسسياق ذأته ،قالت ألمنظمة م- -خ- -ط -ط إ’نشس -اء ح -ؤأل -ي  2000مسستهدفا».
إألى كبار ألمؤظفين في مختلف ألؤزأرأت ،وفي أل- -ب- -ح- -ر أأ’ب- -يضس أل- -م- -ت -ؤسس -ط ،ف -ي أسس -ل -ؤب
وصسحافي ،أمسس أ’ثنين ،إأن  403ط -ن م -ن أل-مسس-ت-ل-زم-ات وح- - -دة إأسس - -ك - -ان ف - -ي أأ’ح - -ي - -اء
أل -ن -ه-اي-ة خ-لصست أل-ت-ح-ق-ي-ق-ات إأل-ى أن ألسس-بب أحتجاجي جديد.
إأن إأره-اب-ي-ي-ن يشس-ت-ب-ه أنهم ألطبية ألمنقذة للحياة وصسلت إألى
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أل -رئ -يسس -ي ف -ي ت -أاخ -ر أل -مشس -اري -ع أل -ت -ن -م -ؤي-ة ونفذ ألمحتجؤن
موسصكو أج -ري م -م -ث-ل-ؤ ك-ل م-ن
م -ن ج-م-اع-ة «ب-ؤك-ؤح-رأم» أليمن عبر ميناء ألحديدة (غربي
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بالحسسيمة يعؤد إألى ما تسسمى في ألرباط ،ع-ل-ى رم-ال سس-ا
روسسيا وتركيا وإأيرأن جلسسة عمل،
بـ»أط -ؤل أزم -ة ل -تشس-ك-ي-ل أل-ح-ك-ؤم-ة أل-م-غ-رب-ي-ة «ألشس-ك-ل أ’ح-ت-ج-اج-ي» ،وف-ق ت-ع-بيرهم ،تجنبً
قتلؤأ  9أشسخاصس وخطفؤأ ألبÓد) ،وإأن من بين ألمؤأد ألتي
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أمسس ،ف - -ي أسس - -ت- -ان- -ا ع- -اصس- -م- -ة
أل -عشس -رأت ف -ي ه-ج-ؤم مسس-اء وصس - - - -لت 20 ،سس -ي -ارة إأسس -ع -اف،
ألجديدة» ،ما بعد أ’نتخابات ألتشسريعية في أ’ي أصسطدأم مع ألشسرطة.
فلسسطينيؤن ،ويرتبط تنفيذ بعضس ك-ازخسس-ت-ان ،عشس-ي-ة أل-م-ف-اوضسات
أأ’حد في جنؤب ألنيجر.
وم -ع -دأت خ -اصس-ة ب-ال-مسس-تشس-ف-ي-ات
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أك -ت -ؤب-ر  ،2016ب - - -زع- - -م أن وزرأء تصس- - -ري- - -ف وت -ح -دث نشس -ط -اء م -ن ح -
أل-ت-ي سس-ت-ع-ق-د ه-ن-اك أل-يؤم وغدأ
ودأبت بؤكؤ حرأم ألدمؤية على و 128أل -ف ك -يسس م -ن أل -م -ح-ال-ي-ل
.
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أأ’ع-م-ال ،م-ا ب-ي-ن أل-ح-ك-ؤم-ة أل-م-ن-تهية و’يتها أ’ح- -ت- -ج -اج أل -ب -ح -ري ،ب -
بشسأان سسؤريا.
شس u-ن ه -ج -م-ات ع-ب-ر أل-ح-دود م-ن ألؤريدية ألسسائلة.
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وألحكؤمة ألجديدة «لم يكن بإامكانهم ألتؤقيع أ’حتجاج في مدينة أل
يشس- -م- -ل ج- -دول أأ’ع- -م- -ال ب -حث
م- -ع- -اق- -ل -ه -ا ف -ي شس -م -ال شس -رق -ي
ألمجاورة .وفي أ’حتجاج ألبحري للحسسيمة،
على أي وثيقة».
باريسس أصسيب ثمانية أشسخاصس م- -ؤضس- -ؤع م- -ك- -اف- -ح- -ة أإ’ره -اب،
نيجيريا وقتلت أكثر من  20ألف
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بينهم طفلة بجروح إأثر إأطÓق نار تنسسيق ألبيانات ألمتعلقة بمذكرة
شسخصس خÓل تمردها ألمسستمر
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أل-م-غ-رب-ي-ة إأخ-ف-ا
رام الله من ألمتؤقع أن تدفع أم- -ام مسس- -ج- -د «أل- -رح- -م- -ة» ف- -ي م- -ن -اط -ق خ -فضس أل -ت -ؤت -ر ،ب -حث
منذ ثماني سسنؤأت.
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ل-م-ن-ط-ق-ة أل-ري-
إأسس - -رأئ - -ي - -ل ،خ Ó- -ل أأ’سس- -اب- -ي- -ع أف -ي -ن -ي-ؤن ،ج-ن-ؤب شس-رق ف-رنسس-ا ،م-ؤضس-ؤع تشس-ك-ي-ل أل-لجنة ألسسؤرية
ألحكؤمة ،لكن هذه ألمبّررأت ألؤأهية لم تزد ل -لشس -ه -ر أل -ت -اسس-ع ع-ل-ى أل-ت-ؤأل-ي ،أط-ؤل ح-رك-ة
أل -ق -ري -ب -ة ،سس -لسس -ل -ة ط -ؤي -ل -ة م-ن مسس- -اء أأ’ح- -د ،وف- -ق م -ا أع -ل -نت ل -ل -مصس -ال-ح-ة أل-ؤط-ن-ي-ة وم-ن-اقشس-ة
ألغاضسبين وألناقمين في ألحسسيمة إأ’ إأصسرأرأ أحتجاجية سسلمية ،في تاريخ ألمدينة.
أل- -خ- -رأئ- -ط ل- -ت- -ؤسس- -ي- -ع أأ’ح -ي -اء أل -ن-ي-اب-ة أل-ع-ام-ة أل-ت-ي أسس-ت-ب-ع-دت مسس - -ائ - -ل م - -ت - -ع - -ل- -ق- -ة ب- -إايصس- -ال
ا
ه
ت
ه
ج
أ
ؤ
م
ع -ل -ى م -ؤأصس -ل -ة ح-رأك-ه-م ب-ال-رغ-م م-ن أل-ق-م-ع ف-ي-م-ا ت-ؤأصس-ل أل-ح-ك-ؤم-ة أل-م-غ-رب-ي-ة
أل -مسس -اع -دأت أإ’نسس -ان-ي-ة وإأع-ادة
صصنعاء أع-ل-نت م-ن-ظ-م-ة ألصس-ح-ة أل-ي-ه-ؤدي-ة ف-ي أل-ق-دسس ألشس-رق-ية ،فرضسية ألعمل أإ’رهابي.
ي
ف
ا
ه
ت
ع
س
ض
ألبؤليسسي ألذي يتعرضسؤن له وفي ألسسياق ،لجأا ألقمعية ومقاربتها ألبؤليسسية ألتي و
ألعالمية ،عن أرتفاع حا’ت ألؤفاة وإأق -ام -ة مسس -اك -ن ل -ل -ي -ه-ؤد دأخ-ل وأك-دت أل-ن-ي-اب-ة أل-ع-ام-ة ،أّن ح-ياة إأعمار ألبنية ألتحتية في سسؤريا.
حرأك ألريف أ’حتجاجي وأ’جتماعي صسؤب مأازق ’ تحسسد عليه.

الدول المقاطعة تدرسس رّد الدوحة بعد تسشليمه للكويت

تأاقلم مع اإ’جراءات العقابية

المغرب يخسشر معركة حقوق اإ’نسشان

التفاوضس والحوار طريقا الحّل بليبيا

شصعارها «أالمانيا بلد يطيب العيشس فيه»

ميركل تطلق حملتها لو’ية جديدة على راأسس أالمانيا

قلق بسشبب ا’نسشداد في الصشحراء الغربية

حراك الريف يتحول إالى مسصيرات على الشصاطئ

احتجاجات الحسشيمة تلهب صشيف المغرب

عبـــر العالــم

«بوكو حرام» تقتل
وتخطف العششرات

مؤوتمر أاسشتانا يلتئم اليوم

مسشاكن يهودية داخل
أاحياء فلسشطينية

 1560عدد وفيات
الكوليرا في اليمن

إاسشتهداف المسشلمين ليسس إارهابا!
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الثÓثاء  04جويلية  2017م
الموافق لـ  10ششوال  1438هـ
العدد 17378

الثÓثاء  04جويلية  2017م
الموافق لـ  10ششوال  1438هـ
العدد 17378

حركية بوهران خÓل موسسم ا’صسطياف ترصسدها «الشسعب»

خطوط جديدة لتنويع
نقاط إلنطÓقة نحو إلكورنيشض

مششروع قرإر
لتفعيل إلفرق
إıتلطة وŒسشيد
موإقف إ◊افÓت

اŸسسابح اŸزدحمة

إإحذر ...إألمرإضض إŸتنقلة ‘ مياهها
رغ- -م ا◊رصس ع- -ل- -ى ت- -ن -ظ -ي -ف م -ي -اه اŸسش -اب -ح
وŒدي- -ده- -ا وإاضش- -اف- -ة اŸواد اŸط- -ه -رة بصش -ف -ة
مسشتمرة ،إا’ أانها ’ تزال تششكل خطرا ً حقيقيًا
ومرتعًا للكث Òمن ا÷راثيم ،والتي Áكن أان تسشّبب
ما يعرف بأامراضس مياه السشباحة ،وتششمل مياه
اŸسشابح العامة واÿاصشة.
ومن أاهم هذه اأ’خطار تلوث اŸياه يقبل الزوار
بأاعداد متفاوتة ويتششاركون ‘ السشباحة فيششكل
كل منهم مصشدر لنقل ا÷راثيم واأ’مراضس ،فعلى
سش- -ب- -ي- -ل اŸث- -ال ،ع- -ن- -د وج- -ود شش- -خصس مصش- -اب
باإ’سشهال ،فÓبد وأان تعلّق بعضس ا÷راثيم وبقايا
الÈاز على فتحة الششرج ،بالتا‹ “ر اŸياه على
جسش -م -ه ح-ام-ل-ة ا÷راث-ي-م وت-ن-ت-ق-ل لشش-خصس آاخ-ر
Óصشابة بنفسس اŸرضس ،كذلك
فيصشبح عرضشة ل إ
Óطفال ،الذين عادة ما يبتلعون
اأ’مر بالنسشبة ل أ
كمية من اŸياه أاثناء السشباحة ،والذين يكونون
أاك Ìع- -رضش- -ة ل- -ل- -م- -رضس ع- -ن ال -ب -ال -غ Úلضش -ع -ف
م-ق-اوم-ت-ه-م ف-يصش-اب-ون ب-الرششح والتهاب اللوزت،Ú
أاما عن مواد التعقيم والتي تتكون ‘ اأ’سشاسس من
مادة الكلور فتعت ‘ Èحّد ذاتها مادة خطÒة
وÁك - -ن أان ت - -تسش - -بب ‘ ال- -ك- -ث Òم- -ن اأ’م- -راضس
ا÷لدية ،خاصشة مع ضشوء الششمسس اŸباششر ،مع
عدم قدرة الكلور على القضشاء على جميع أانواع
ا÷راثيم.
أاشسهر أامراضس حمامات السسباحة
ت-ع-ت Èا’ل-ت-ه-اب-ات ا÷ل-دي-ة م-ن أاشش-ه-ر اأ’م-راضس
ال -ت -ي ت -ن -ت -ق -ل ع Èالسش -ب-اح-ة وت-ظ-ه-ر ك-ثÒا ً ل-دى
اأ’طفال وذوي البششرة ا◊سشاسشة ،هذا باإ’ضشافة
إا ¤اأ’م-راضس ال-ت-ال-ي-ة ،وال-ت-ي تسش-ت-وجب ال-ذه-اب
الفوري للطبيب عند ظهور أاعراضشها:
ثأالول القدم:
–دث العدوى نتيجة اإ’صشابة بفÒوسس الورم

ا◊ل -ي -م -ي ال -بشش-ري ،وت-ن-ت-ق-ل ع-ن ط-ري-ق ال-ل-مسس
اŸباششر للجلد ،وعادة ما –دث ‘ أاسشفل القدم
أاو ‘ ا÷هة الداخلية من اأ’صشبع اأ’ك Èبالقدم.
الطفح ا÷لدي:
ويظهر على هيئة تهيج بسشيط بالبششرة وسشرعان
ما يتحول إا ¤بقع حمراء مؤوŸة وورم با÷لد.
’سسهال والنزلة اŸعوية :قد ينتقل اإ’سشهال
ا إ
ن-ت-ي-ج-ة ال-ع-دوى ا÷رث-وم-ي-ة م-ن شش-خصس مصشاب،
وت- -زداد ح- -دت- -ه ب Úاأ’ط- -ف- -ال وت- -ب- -دأا أاع -راضش -ه
بالظهور بعد فÎة من مغادرة اŸسشبح ،ويصشاحبه
أا ‘ ⁄البطن وقيء وارتفاع ‘ درجة ا◊رارة.
القوباء ا◊لقية:
مرضس جلدي يظهر على ششكل بقع دائرية وينتج
ع- -ن اإ’صش- -اب- -ة ب- -ف- -ط -ري -ات ت -ع -يشس ‘ أاح -واضس
السشباحة ولديها مقاومة جيدة للمواد اŸطهرة.
سسعفة القدم:
’مر فإان هذا اŸرضس ’ ينتقل من
‘ واقع ا أ
اŸاء اŸوج -ود ب -اŸسش -ب -ح ،ل -ك -ن -ه ي -ن -ت -ق-ل م-ن
’رضش -ي -ة اÙي -ط -ة ب -ا◊م -ام وم -ن م -ن -اشش-ف
ا أ
التجفيف اŸششÎكة ‘ النوادي والفنادق ،يظهر
اŸرضس على ششكل حكة وبثور وتششقق مؤو ⁄بÚ
’صشابع.
ا أ

نصسائح عامة
Óصشابة بأامراضس
Áكن Œنب خطر التعرضس ل إ
ح -م -ام السش -ب-اح-ة أاو ال-تسش-بب ‘ ع-دوى اآ’خ-ري-ن
باأ’مراضس بإاتباع النصشائح التالية:
@ عدم الذهاب للمسشابح أاو اأ’ماكن اŸزدحمة
عند اŸعاناة من اأ’مراضس اŸعدية ،والبقاء ‘
اŸنزل حتى “ام الششفاء.
@ ا’سشتحمام قبل وبعد السشباحة وتبديل ثياب
السشباحة اŸبللة وارتداء مÓبسس جافة ونظيفة.
اسشتخدام اŸطهرات اıففة اŸناسشبة أ’غراضس
العناية الششخصشية بعد الذهاب للمسشابح العمومية.
@ اسش- -ت- -خ- -دام اأ’غ- -راضس الشش- -خصش -ي -ة ول -يسشت
اŸششÎكة من اŸناششف ،اأ’حذية ،وغÒها.
Óطفال ،ينبغي أاخذهم لدورة اŸياه كل
بالنسشبة ل أ
سشاعة Œنباً لقضشاء حاجتهم ‘ حوضس السشباحة.
@ عدم الذهاب للمسشابح العمومية عند ارتفاع
درجات ا◊رارة أ’ن معظم ا÷راثيم تعيشس ‘
اأ’ماكن الرطبة والدافئة.
@ وأاخÒا ً إاذا ما توافرت الفرصشة لششراء مسشبح
صشغ ،Òوالتي أاصشبحت تباع بأاسشعار زهيدة يفضشل
إاقامته ‘ حديقة اŸنزل لضشمان تعقيم اŸياه
وعدم مششاركة اآ’خرين ‘ السشباحة.
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’ تبقوا باعتقادكم أان
ا’نÎنت ›رد ترياق يشسفي
وينجي ويضسع حدا Ÿآاسسيكم
وشسقائكم ،فبإامكان هذا
ا’خÎاع ا◊ديث الذي ’
يعسسر عليه أاي جواب ،أان
يقلب موازين حياتكم كما
بإامكانه تدم Òمشسروع سسيتم
وراءه طول عمركم ،مشسروع
وضسعتموه نصسب عيونكم
’جله بكل عزيز
وضسحيتم أ
عليكم ،ترونه اندثر وانهار
مثل قلعة من الرمال.
أاجل ’ ،تعود التكنولوجيا
’نسسان،
دائما بالفائدة على ا إ
بل وهي سسÓح ذو حدين
وعدو ’ ينبغي ا’سستهانة به
إاذا ما أاردنا Œنب اŸتاعب،
ففي عصسر الثورة اŸعلوماتية
التي غزت كل جوانب
حياتنا‚ ،د مواقفنا وأادنى
حركاتنا وا◊ياة اÿاصسة
بكل واحد منا تابعة
وخاضسعة لÓنÎنت ،ناهيك
عن كون أامن البنوك وبيانات
أاغلبية اŸؤوسسسسات ‘ العا⁄
مهّددة ‘ كل ◊ظة “ر
عليها.
إان ÷وء بعضس اŸسستخدمÚ
إا ¤حلول معلوماتية قد
يكون مهلكا لهم ،ويعود سسبب
ذلك إا ¤القراصسنة
والبصساصس Úالذين هم على
اطÓع بكل ما نفعله على
ا’نÎنيت ،فمهارتهم ‘
انتحال واغتصساب الهويات
الرقمية “كنهم من الوصسول
إا ¤حسسابات الزبائن ،وبنقرة
واحدة يسستطيعون كشسف
أاسسرار الناسس وإافشسائها.
إان قرصسنة ا◊سسابات
ا’لكÎونية ،التي تدعى
أايضسا بجرائم ا’نÎنتŒ ،عل
من ا◊اسسوب الذي يعتÈ
وسسيلة العمل الوحيدة،
بالنسسبة للعديد من الهيئات
ونقطة وصسل ب Úباقي
اŸسستخدم ،Úلعنة Áكن
القول إانها أاصسابت ا÷زائر
بدرجة كبÒة ،فبإامكان هذا
’جابة
ا÷هاز الذي يتكفل با إ
عن كل ا’أسسئلة التي تخشساها
خÓيانا العصسبية أان يدمر،
كزوبعة جاﬁة ،كل ما يجده
‘ طريقه.
ورÃا يكون كون كلمات السسر
ليسست مؤومنة Ãا فيه
الكفاية ،ما Áكن أاشسخاصسا
ماكرين ،يعتÈون أاخطر من
الفÒوسسات التي تغزوا
ا◊واسسب ،من سسرقة أاسسرارنا
واسستعمالها أاسسوأا اسستعمال،
لذا فاحذروا من انقÓب
شسبكة ا’نÎنت ضسدكم ،إان
جرائم ا’نÎنت واقع وجد
لنفسسه ،متنكرا –ت وجه
آاخر ،اسسما ،أا’ وهو القرصسنة.
بجاية :بن النوي توهامي

تشسمل عروضسا مسسرحية وفنية ثرية طيلة موسسم ا’صسطياف

مديرية إلثقافة لبومردإسض
تطلق تظاهرة «صشيف إلفنون»
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نزيف إألنف..
’سسباب Œعل Œنبه ‡كنًا..
معرفة ا أ

سسطّرت مديرية الثقافة لو’ية بومرداسس بالتنسسيق مع دار الثقافة رشسيد ميمو Êوا÷معيات الفاعلة والناشسطة على
’حياء موسسم ا’صسطياف اخت Òله شسعار «صسيف الفنون» ،وهو موعد يحاول أان يداعب
اŸسستوى اÙلي برنا›ا ثريا إ
’نشسطة الفنية والثقافية مع التوسسع ليشسمل كافة اŸراكز والهيئات اŸنتشسرة ع Èتراب
أاذواق ا÷مهور ‘ ﬂتلف ا أ
الو’ية من أاجل خلق ديناميكية لفائدة ا÷مهور وتنشسيط السساحة ‘ هذه الفÎة من الصسيف التي تعرف فيها الو’ية
توافدا كبÒا للزوار واŸصسطاف..Ú
شش- -ع- -ار»ب- -وم -رداسس ب Úسش -ي -ن -م -ا الشش -اط -ئ من العروضس اŸسشرحية من تقد Ëجمعيات
بومرداسس ..ز  /كمال
وسشينما اŸدينة» وذلك من  5إا 9 ¤جويلية وفرق قادمة من عدة و’يات من الوطن مع
الÈن-ام-ج ال-ث-ق-ا‘ وال-ف-ن-ي اŸسش-ط-ر خÓ-ل وي- -تضش- -م- -ن ع -رضس ›م -وع -ة م -ن اأ’ف Ó-م تكر Ëالفنان صشالح أاوقروت ،و‘ الفÎة من
هذه الفÎة يبدأا بفعاليات اŸششاركة ‘ أايام ال-ث-وري-ة واأ’شش-رط-ة ال-وث-ائ-قية على مسشتوى  22ا 24 ¤جويلية سشطر الÈنامج احتفالية
ال-ت-ب-ادل ال-ث-ق-ا‘ والسش-ي-اح-ي لطلبة ا÷نوب ششواطئ الو’ية ووسشط اŸدينة ،وتزامنا مع خاصشة Ÿئوية ميÓد اأ’ديب والباحث مولود
ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع م-دي-ري-ة اÿدمات ا÷امعية هذه اأ’يام سشيتم عرضس الششريط الوثائقي م-ع-م-ري ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع اÙافظة السشامية
Óم -ازي -غ -ي-ة م-ع تسش-ي Òق-اف-ل-ة ل-ل-م-ك-ت-ب-ات
ل -و’ي -ة ب -وم -رداسس م-ن  3ا 14 ¤جويلية «انبعاث» الفائز با÷ائزة الثانية ‘ مسشابقة ل  -أ
اŸتنقلة وأانششطة أاخرى متنوعة ،اإضشافة إا¤
ا÷اري ،نشش -اط-ات م-ت-ن-وع-ة ب-ال-ت-نسش-ي-ق م-ع علي معاششي للمبدع Úالششباب.
الكششافة اإ’سشÓمية بغابة زموري من  4إا ¤ك -م -ا سش -ي -ت-خ-ل-ل ال-ت-ظ-اه-رة ان-طÓ-ق اأ’ي-ام تنظيم قافلة «الكتاب والبحر» واأخرى فنية
 10ج-وي-ل-ي-ة ،ت-ظ-اه-رة أاي-ام ال-ف-ي-ل-م الثوري ال -وط-ن-ي-ة Ÿسش-رح ال-ط-ف-ل ‘ ط-ب-ع-ت-ه-ا الـŒ 11وب شش-واط-ئ ال-ب-ل-دي-ات Ãن-اسش-ب-ة م-وسش-م
ا÷زائري بالتنسشيق مع دار الثقافة واŸركز بالتنسشيق مع جمعية اŸسشرح البودواوي ‘ اإ’صش -ط -ي -اف وذلك ا ¤غ -اي -ة ي-وم  31أاوت
ا÷زائري للسشينما والسشمعي البصشري –ت الفÎة من  5ا 9 ¤جويلية وتتضشمن جملة .2017

صسحتك ‘ غذائك

أاعلن رزوق ﬂتار اŸدير الو’ئي للنقل بوهران عن مشسروع قرار سسيقÎحه قريبا على الوا‹ ا÷ديد ،بشسأان تفعيل الفرق اıتلطة
لتجسسيد مواقف ا◊افÓت التي تعت Èمن أاهم اŸشساكل التي يوجهها القطاع بالو’ية.
توزيع اÿطوط نحو اŸراكز اأ’خرى وتخفيف واÿاصس ،مع الÎكيز على التوزيع الذكي لششبكة
وهران :براهمية مسسعودة
اÿطوط ،وهذا باŸوازاة ومسشعى Œميع الناقلÚ
الضشغط على وسشط اŸدينة التاريخي.
وم- -ن اإ’ج- -راءات اّŸت- -خ- -ذة ‘ ه- -ذا اإ’ط- -ار ،بصشيغ متعددة يسشمح بها القانون حتى ’ يكون
كشش- -ف رزوق ‘ تصش -ري -ح صش -ح -ا‘ ع -ن ح -رك -ة
ت-غ-يÒات م-هّ-م-ة ،ب-خصش-وصس إاع-ادة ت-رت-يب ن-ق-اط اسشتحداث خطي  75و 43وخطوط أاخرى سشتفتح هنالك تنافسس فوضشوي فارغ من ﬁتواه».
توقف اÿطوط ا◊يوية اŸؤودية إا ¤الكورنيشس قريبا ،يضشيف نفسس اŸتحّدث ،كاششفا ‘ سشياق
’‚از،
كما كششف عن أاربع ﬁطات ‘ طور ا إ
الوهرا ÊخÓل موسشم ا’صشطياف لسشنة  ،2017مّتصشل عن حوارات هامة مع اŸتعامل Úالناقل Úإا ¤ج- -انب ﬁط- -ة ال- -ب- -اه- -ي -ة ا÷دي -دة ال -ت -ي
وششركائهم من النقابات ‘ كيفية العمل بتكامل سشمحت ،حسشبه ،بتنظيم كل اÿطوط الوطنية
بعدما كانت هناك نقطة واحدة مركزية.
ح-يث سش-ت-ك-ون ا’ن-طÓ-ق-ة ،حسشب ال-ت-وضشيحات وانسشجام مع اŸتعامل العمومي.
وا÷ه -وي-ة وأايضش-ا أاث-رت ع-ل-ى ال-ن-ق-ل ا◊ضش-ري
قال اŸسشؤوول اأ’ول على القطاع بوهران «أان بثا Êأاك Èمدن ا÷زائر التي –ّولت إا ¤مدينة
اŸقّدمة من ﬁطة الباهية واأ’قطاب السشكنية
ا÷دي -دة ب -وادي ت-ل-يÓ-ت وح-ي ل-ط-ف-ي ،الصش-ب-اح ،اŸديرية تسشعى لتحقيق التكامل ‘ قطاع النقل متعددة اŸراكز ،بعدما ظلت لسشنوات أاحادية
الياسشم ÚوغÒها من اŸواقع اأ’خرى ،بهدف ا◊ضشري ما ب ÚاŸتعامل Úالرئيسشي العمومي وفق ما أاشش Òإاليه.

info@ech-chaab.com-- www.ech-chaab.com

... ñƒÿG
كنز يغفل عنه الكث Òمن الناسس

اÿوخ من الفاكهة الصسيفية اللذيذة التي يقبل
ع- -ل- -ي- -ه- -ا ال- -ك- -ث ،Òوي- -ح- -ت- -وى ع -ل -ى ال -ع -دي -د م -ن
’ضسافة إا¤
الفيتامينات واŸعادن الهامة للجسسم ،با إ
’ن-ه-ا
أان -ه ‡ت -از ل -ل-رج-ي-م وب-رام-ج إان-ق-اصس ال-وزن أ
قليلة السسعرات ا◊رارية ،ونقدم لكٍ اليوم أاشسهر فوائده
وهي:
ـ يسشاعد على القضشاء علي خطر السشرطان ،من د’ئل أاهميه اÿوخ
إا‹ الصشحة انه Áنع عنك خطر اإ’صشابه
Ãرضس السش - - -رط- - -ان أ’ن- - -ه غ- - -ن- - -ي
بفيتام« Úا» و أايضشا بالفسشفور
ال- -ذي يسش- -اع- -د أاك- -ل- -ه ع- -ل- -ى
ال - -ت - -خ - -لصس م- -ن السش- -م- -وم
وإامداد ا÷سشم بالطاقة.
ـ يحسشن الرؤويه ،من فوائده
إا‹ الصش -ح -ة ان -ه ي -ح -ت -وي
ع- -ل- -ي «ب- -ي- -ت- -ا ك- -اروت»Ú
وال - -ذي ي - -ت - -ح- -ول إا¤
ف -ي -ت -ام Úا و ال -ذي
يسش- - -اع- - -د ع - -ل - -ي
–سش Úال - -ن - -ظ- -ر
ب-ط-ري-ق-ه صش-حية
ويسش - - - -اع - - - -د ‘
ع Ó- -ج اÿل- -ل ‘
خÓيا الع ،Úحيث
ي -وج -د  570وحده
من فيتام‘ 570 Ú
اÿوخ ،ك- - - -م - - -ا ان - - -ه
ي -ح-ت-وي ع-ل-ى ب-روتÚ
«وزياكسشانث »Úالذي يسشاعد
ع -ل -ي ح -م -اي-ة ال-ع Úم-ن ح-رارة
الششمسس ا◊ارقة.

’نف من دون أاية مقدمات ،ليسس هذا فقط بل إانّ النزيف عادة ما
’نف حيث تبدأا الدماء بالنزول من ا أ
يشسكو الكث Òمن الناسس ظاهرة نزيف ا أ
يحدث من دون أا ⁄سسواء قبل النزيف أاو ‘ أاثنائه أاو بعده.
’ناث ‘ ،ح Úأاّنه من النادر أان
ن الشسباب من الذكور أاك Ìعرضسة له من ا أ
ن الشسباب هم أاك Ìعرضسة لنزيف ا أ
’نف وأا ّ
تشس Òالتقارير الطبية إا ¤أا ّ
’طفال أاو كبار السسن لهذه الظاهرة اŸرضسية.
يتعرضس ا أ
وي -ع -د ا÷زء اأ’م -ام -ي ال -داخ -ل -ي م -ن عيب خلقي ‘ عظمة اأ’نف ،حيث إاّنه مباششرة ‘ ا◊لق ،وليسس من فتحتي خطورة ‘ ذلك ،وÁكن للششخصس أان
اأ’ن -ف ه -و ا÷زء اŸع -رضس ل -ل -ن -زي-ف ،م-ن الضش-روري إاج-راء ع-م-ل-ي-ة ج-راح-ية اأ’ن -ف ك -م -ا ه -و م-ع-ت-اد؛ ل-ذا ف-إاّن ه-ذه يتجنب نزيف اأ’نف من خÓل Œنب
وذلك ل- -ع- -دة أاسش -ب -اب أاه -م -ه -ا أاّن ه -ذه ي -ت -م م-ن خÓ-ل-ه-ا إاصشÓ-ح ه-ذا ال-ع-يب .اŸششكلة يجب عÓجها من دون تأاخ .Òالهواء ا÷اف (السشاخن أاو البارد) وذلك
اŸن-ط-ق-ة –ت-وي ع-ل-ى أاغشش-ي-ة رق-ي-ق-ة وع- -ن- -د ن- -زول ال- -دم م- -ن اأ’ن- -ف ع -ل -ى وتصشبح اŸششكلة أاك Ìتعقيدا ً إاذا حدث بÎط- - -يب ج- - -دار اأ’ن - -ف ال - -داخ - -ل - -ي
جّدا ً من السشهل خدششها وبالتا‹ نزول الشش -خصس ﬁاول -ة ت -ق -ل -ي -ل نسش-ب-ة ال-دم ال -ن -زي -ف والشش -خصس ن -ائ-م ح-يث ي-ؤودي بالفازل Úأاو أاي مل Úآاخر.
ال- -راج -ع إا ¤اÿل -ف ،وال -ذي Áك -ن أان ذلك إا ¤ابتÓعه للدم من دون أان يدري @ أايضشًا Œنب وضشع أاي ششيء مدبب
الدم منها.
إاضشافة إا ¤ذلك أانّ هذه اŸنطقة هي ينزل ‘ ا◊لق ،فوجود الدم ‘ ا◊لق ونزول الدم ‘ ا◊لق عادة ما يسشبب ‘ اأ’ن - -ف وع - -دم اسش - -ت - -خ - -راج اŸادة
أاك Ìم -ن -اط -ق اأ’ن -ف ت -أاث -را ً ب-ال-ع-وام-ل يسشبب الكث Òمن اŸششكÓت خاصشة ‘ جفافاً فيه ،وإاذا كانت كمية الدم كبÒة اıاط -ي -ة ع -ن ط -ري -ق ضش-غ-ط ال-ه-واء
ف- -إان- -ه- -ا تصش -ب -ح خ -طÒة ح -يث يشش -ع -ر بعنف.
ا÷وي-ة ،ف-ع-ن-دم-ا ي-دخ-ل ال-ه-واء ال-ب-ارد عملية التنفسس.
الششخصس باأ’ ⁄وعدم قدرته على أاخذ @ اÿضشوع لفحصس الدم Ÿعرفة نسشبة
على سشبيل اŸثال إا ¤اأ’نف يؤودي ذلك
التخ ‘ Ìالدم.
إا ¤ت-ق-لصس اأ’وع-ي-ة ال-دم-وي-ة ال-رق-ي-قة
الششهيق والزف.Ò
اŸوج -ودة ‘ ت-لك اŸن-ط-ق-ة ،وع-ن-دم-ا تشش› Òل- - - - - - - - - - -ة  Prospect ofو‘ حا’ت كثÒة فإان كمية الدم التي @ عدم اسشتنششاق مواد مثÒة تؤودي إا¤
ت -ت-ق-لصس اأ’وع-ي-ة ال-دم-وي-ة تصش-ب-ح غ Seience Energy Òإا ¤أاّن -ه ع -ل-ى تدخل إا ¤ا◊لق يدخل جزء منها إا ¤العطسس اŸتكرر.
ق -ادرة ع -ل -ى اسش-ت-ي-ع-اب ال-دم اŸت-دف-ق الششخصس اŸصشاب بنزيف ‘ أانفه أان اŸعدة فاأ’معاء وا÷زء اآ’خر يجف @ التوقف عن التدخ Úأ’نّ الدخان
إاليها ،وأ’ّن الهواء البارد تكون كثافته يذهب مباششرة إا ¤الطبيب اıتصس فيصشبح جهاز التنفسس ششبه عاطل عن يؤودي إا ¤جفاف اأ’نف وقتل اŸادة
ك-بÒة ،ف-إان ع-م-ل-ي-ة ال-ت-نفسس اŸسشتمرة ل -ت -ح -دي -د اأ’سش -ب -اب ال -ت -ي ت -ق -ف وراء العمل ،حيث تفقده اŸادة اıاطية اıاطية التي هي مهمة جّدا ً لسشÓمة
للششخصس تؤودي إا ¤زيادة ا◊الة سشوءا ً النزيف وعÓجها .وهنا يلجأا الكث Òمن ل -زوج -ت -ه -ا ويصش -ب -ح ا÷ه -از ال-ت-ن-فسش-ي اأ’نف.
@ Œنب أاّية عوامل تؤودي إا ¤ارتفاع
ويسشتمر نزول الدم من دون توقف حتى اأ’ط -ب -اء إا« ¤ك -ي» اأ’وع -ي -ة ال -دم -وي -ة متيبسشًا وليسشت فيه أاّية مرونة.
ضشغط الدم.
ي -ت -م وضش-ع ق-ط-ع-ة م-ن ال-ق-م-اشس داخ-ل ل -ل -مصش -اب ع -ن ط -ري -ق إادخ -ال أان -ب -وب
@ ‘ ح- -ال ك -انت ع -ظ -م -ة اأ’ن -ف غÒ
اأ’ن -ف ف-ت-ب-دأا ب-الضش-غ-ط ع-ل-ى اأ’وع-ي-ة كهربائي دقيق إا ¤اأ’نف «وكي» الطبقة
ه- -ن- -اك أاشش -خ -اصس يصش -اب -ون ب -ح -ا’ت مسش- -ت- -ق- -ي -م -ة ف -ي -جب إاج -راء ع -م -ل -ي -ة
الدموية وإاغÓقها.
Óنف.
اأ’مامية الداخلية ل أ
كما أاّن جفاف الهواء وحرارته العالية وعلى رغم أان هذا العÓج يؤودي إا ¤النزيف اŸتقطع ،فإاذا كانت كمية الدم لتصشحيحها.
ّ
‘ فصش- -ل الصش- -ي- -ف ي -ؤودي -ان إا ¤ج -ع -ل توقف النزيف لعدة أايام أاو أاسشابيع فإاّن قليلة وعلى أاسشابيع أاو أاششهر متباعدة
عن ›لة «البÓغ»
ال -ط -ب -ق -ة اأ’م -ام -ي-ة ال-داخ-ل-ي-ة ل -أ
Óن-ف النزيف يعود من جديد عند تعرضس فÓ
ا
ه
ي
ج -اف -ة ،ف -يصش -ب -ح انسش -ي -اب ال -دم ف
الشش - -خصس أ’ّي - -ة ظ- -روف غ Òع- -ادي- -ة،
ت
ا
ق
صشعبًا ،كما أاّن ا÷فاف يحدث تششق
فعندما يششعر اإ’نسشان بغضشب ششديد أاو
د
ا
ك
ي
‘ جدران اأ’وعية الدموية لذا ما
ان -ف -ع -ال ف -إان نسش -ب -ة الـAdrenaline
ج
ا
ر
خ
الشش -خصس ي -ل -مسش -ه -ا أاو ي -ح -اول إا
ترفع ‘ الدم فيزيد تدفق الدم إا¤
ط
غ
ش
ض
اŸادة اıاط -ي -ة ع -ن ط -ري -ق
منطقة الرأاسس ومنها اأ’نف ،وعندما ’
تأامل ششركة جديدة ‘ بروكسشل ‘ إاحداث ثورة ‘ عا ⁄الطهي ‘ بلجيكا من خÓل تقدË
م
د
ل
ا
ق
ف
ال -ه -واء إا ¤اÿارج ح -ت -ى ي-ت-د
تسشتطيع ششعÒات الدم اسشتيعاب الدم
الصشراصش ÒاŸقرمششة كبديل بروتيني للحوم ،وقالت ششركة «ليتل فود» الصشديقة للبيئة إان
ب
ب
ش
س
ت
ي
م -ن -ذرا ً ب -ب -داي-ة اŸشش-ك-ل-ة ال-ت-
اŸتدفق إاليها تنفجر فيحدث النزيف.
صشراصشÒها التي Áكن أاكلها ›ففة بنكهات ﬂتلفة مثل الثوم أاو الطماطم ،أاو –ويلها إا ¤دقيق
للمريضس الكث Òمن العناء.
(طح ،)Úصشديٌق بششكل أاك Èللبيئة باŸقارنة ببعضس اŸاششية.
يحدث نزول الدم من اأ’نف أ’سشباب
أاخرى منها أانّ الششخصس يكون مصشاباً
وقال اŸسشؤوول عن تربية الصشراصش« ‘ Òليتل فود» نيكو’سس في« Úللحصشول على نفسس القدر
ب -ال -زك -ام الشش-دي-د ،أاو ب-ع-يب خ-ل-ق-ي ‘ معظم اأ’ششخاصس اŸصشاب Úبالنزيف
من الÈوت Úالذي يتم ا◊صشول عليه من بقرة على سشبيل اŸثال ،تسشتهلك (الصشراصش )Òطعاما
ع -ظ -م -ة اأ’ن -ف أاو بسش -بب ا◊سش -اسش -ي-ة تكون اŸششكلة لديهم ‘ ا÷زء اأ’مامي
أاقل  25مرة ومياها أاقل  300مرة وتنتج غازات مضشرة للبيئة أاقل  60مرة» .وعلى الرغم من أان
اŸف-رط-ة .وم-ه-م-ا ت-ك-ن اأ’سش-ب-اب فإاّنه من اأ’نف ،ولكن هناك نسشبة قليلة من
تناول ا◊ششرات أامر ششائع ‘ عدد من الدول مثل الصش Úوغانا واŸكسشيك وتايلند ،يبدو أان
م -ن الضش-روري م-ع-ا÷ة ه-ذه ال-ظ-اه-رة اأ’شش -خ -اصس ي -ع -ان -ون ن -زي -فً-ا ‘ ا÷زء
سشكان بروكسشل غ Òمتفق Úبششأان وضشع الصشراصش Òعلى قائمة طعامهم،ورفضشت إافثيميا ليليكاسس أاثناء
التي قد تتفاقم ويكون لها عواقب غ Òاÿل- -ف- -ي م- -ن اأ’ن- -ف وه- -ذه مشش- -ك -ل -ة
سشÒها ‘ وسشط بروكسشل عرضس تناول وجبة صشراصش Òسشريعة ،وقالت «’ ’ ،آاكل هذا ..هذا يبدو بششعا».
جيدة ،خاصشة إاذا كانت أاسشبابها وجود حقيقية ،حيث إاّن  %95من الدم ينزل

إلعÓج بالكي:

حالت إلنزيف إŸتقطع:

??Ωƒë∏d »æ«JhôH πjóÑc á°ûeô≤ŸG Ò°UGô°üdG

إلنزيف إÿلفي:

ـ Áنع اضشطرابات البطن ،اأ’لياف لها العديد من الفوائد للصشحة
كما يتمتع بالعديد منها فيسشاعد ا÷سشم على جمع اŸياه الÓزمة
ل-ت-ح-ريك اأ’م-ع-اء بسشÓ-سش-ة ل-ي-ت-خ-لصس ا÷سش-م م-ن السش-م-وم ف-ي-تفرغ
ا÷سشم ’متصشاصس العناصشر الغذائية التي يحتاجها وأايضشا اأ’لياف
غ ÒاŸتحللة تسشاعد ا÷سشم على ا◊ّد من نسشبه الكوليسشÎول
السشيء.
يسشاعد على ا◊فاظ علي صشحة اأ’سشنان هو فاكهه غنية بالعديد
من اŸعادن اŸفيدة إا ¤الصشحة مثل ا◊ديد والفلوريد اللذان
يسشاعدان ‘

تقويه اأ’سشنان ،حيث إان ا◊ديد هو اŸسشؤوول ‘ تكوين خÓيا الدم
ا◊مراء والفلوريد هو اŸقوم الرئيسشي للعظام واأ’سشنان ويسشاعد
‘ الوقاية من تسشوسس اأ’سشنان.
ـ اÿوخ فعال ‘ إانقاصس الوزن هو مثا‹ Ÿن يتبعون نظاما غذائيا
إ’نقاصس الوزن ،حيث انه غني باأ’لياف التي تسشاعد علي اإ’حسشاسس
بالششبع كما انه قليل الدهون والسشعرات ا◊رارية ،حيث أان حبة
واحدة منه –توي علي  68سشعر حراري فقط.
– يقضشي علي الديدان كث Òمن الصشغار يعانون من وجود الديدان
‘ اأ’معاء واÿوخ مثا‹ للقضشاء عليها بتناوله بششكل منتظم.
جيد للبششره ،يحتوي علي فيتام« Úسس» الذي يسشاعد على القضشاء
على الÈد ويجعل بششرتك صشحية ويعزز نضشارتها.
ـ يحافظ على الصشحة العامة هو غنى بفيتام Úالبوتاسشيوم الذى
يسشاعد على تنظيم معدل ضشربات القلب وضشغط الدم ويسشاعد
اÓÿيا على ا◊فاظ على توازن السشوائل والتي تعزز من اسشتجابة
ا÷هاز العصشبى اŸركزى.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ميهوبي يشسرف على أاسسبوع الفيلم الروسسي بسسينماتيك العاصسمة

«معركة سسيباسستوبول”” ..حينما تولد ا◊ياة من رحم اŸوت
السسف Òزولوتوف :نتمنى عرضس أافÓم جزائرية Ãوسسكو

أاشسرف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ،رفقة سسف Òفيدرالية روسسيا لدى ا÷زائر أالكسسندر زولوتوف،
’حد بسسينماتيك ا÷زائر ،على مراسسم افتتاح ““أاسسبوع الفيلم الروسسي با÷زائر““ ،الذي
سسهرة أاول أامسس ا أ
يتواصسل إا ¤غاية الثامن من شسهر جويلية ا÷اري .شسهد ا’فتتاح عرضس فيلم ““معركة سسيباسستوبول““،
فيما تنطلق مسساء اليوم الثÓثاء العروضس السسينمائية الروسسية بسسينماتيك وهران.

سسينماتيك ا÷زائر :أاسسامة إافراح
على هامشس الفتتاح ،قال السشف Òالروسشي
ب- -ا÷زائ- -ر السش- -ي -د أال -كسش -ن -در زول -وت -وف‘ ،
تصشريح خ ّصس به ““الششعب““ ،إان أاسشبوع الفيلم
ال-روسش-ي ي-دّشش-ن ع-ودة السش-ي-ن-م-ا ال-روسش-ية إا¤
ا÷زائر ،واغتنم الفرصشة لتقد Ëششكره لوزارة
ال -ث -ق -اف -ة ا÷زائ -ري -ة وسش -ي -ن -م-ات-يك ا÷زائ-ر
Ÿسشاهمتهما القيمة ‘ تنظيم هذا األسشبوع
ب -ع -د غ-ي-اب ط-وي-ل نسش-ب-ي-ا ب-ا÷زائ-ر ،ب-حسشب
قوله.
أاضش- -اف السش -ف Òب -أان ب -رن -ام -ج األسش -ب -وع
السشينمائي متنوع ،يعكسس أاوجها عديدة من
روسش -ي-ا وت-اري-خ-ه-ا وشش-ع-ب-ه-ا ،ع-ل-ى غ-رار ق-ي-م
ال -وط -ن -ي -ة ،ك -م-ا صشّ-وره ف-ي-ل-م الف-ت-ت-اح ،وك-ذا
اإلنسشانية وحسس الدعابة واإلبداع وحب ،كما
ت - -ع - -كسش- -ه أافÓ- -م أاخ- -رى م›Èة .أاشش- -ار إا¤
حضشور ‡ثÓت و‡ثل Úأاّدوا أادوار بطولة،
وه- -م ف- -ن- -ان -ون سش -اف -روا ‘ ع -دي -د ال -ب -ل -دان
األجنبية لتمثيل أافÓمهم وحصشدوا اإلعجاب
والعÎاف.
“ن-ى ال-دب-ل-وم-اسش-ي ال-روسش-ي أان يسش-تمتع
ا÷مهور ا÷زائري Ãا تقÎحه عليه السشينما
ال -روسش -ي -ة ،ك -م -ا “ن -ى أان ت -ن -ظ -م م -ث -ل ه -ذه
ال -ت -ظ -اه-رات بشش-ك-ل دائ-م““ ،ا÷انب ال-روسش-ي
مسشتعد للعودة السشنة اŸقبلة““ ،يقول السشفÒ
م -ع -رب -ا ع -ن أام -ان -ي -ه ‘ أان ت -ع-رضس األع-م-ال
السشينمائية ا÷زائرية ‘ موسشكو ليسشتمتع بها
ا÷مهور الروسشي““ .هي مبادرة جيدة وخطوة
إايجابية وأا“نى أان نواصشل معا رفقة وزارة
الثقافة ا÷زائرية على نفسس النهج““ ،يقول
زولوتوف.
ذّكر السشف Òالروسشي Ãششاركة بÓده ‘
ﬂت-ل-ف اŸه-رج-ان-ات وال-ت-ظ-اهرات الثقافية
با÷زائر ‘ السشنوات األخÒة ،كان آاخرها

ت- -ق- -د Ëف- -رق- -ة روسش- -ي -ة ع -رضش -ا ‘ ال -رقصس
اŸعاصشر بأاوبرا ا÷زائر ،كما كانت روسشيا
ح -اضش -رة ‘ ال -ط -ب -ع -ة السش -اب -ق-ة م-ن م-ع-رضس
ا÷زائر الدو‹ للكتاب ،وسشتجدد حضشورها
‘ طبعة هذه السشنة ،يقول السشف .Òأاما عن
ت- -ك- -وي- -ن ج- -زائ- -ري ‘ Úروسش -ي -ا ‘ ﬂت -ل -ف
›الت الثقافة والفنون أاكد زولوتوف على
أاه -م -ي -ة ه -ذا ا÷انب خ -اصش -ة م -ع اله -ت -م-ام
اŸت- -زاي -د ال -ذي ي -ب -دي -ه الشش -ب -اب ا÷زائ -ري
بالدراسشة ‘ روسشيا.
«أاع -ت -ق -د أان -ن -ا ن -ق -وم ب -ع -م -ل ج -ي -د رف -ق-ة
أاصش-دق-ائ-ن-ا ا÷زائ-ري Úل-ل-ت-ق-ريب ب Úشش-عبينا
وخاصشة ‘ ›ال الثقافة““ ،يقول سشف Òروسشيا
با÷زائر ‘ ختام تصشريحه لـ«الششعب““ .كان
أاول فيلم ُيعرضس ‘ إاطار األسشبوع الروسشي،
فيلم ““معركة سشيباسشتوبول ““La bataille
 ،““pour Sébastopolللمخرج سشÒغي
م- - - - - - - - - - - -وك- - - - - - - - - - - -ري- - - - - - - - - - - -تسشك Sergey
.)2015(MOKRITSKIY
يصش ّ-ور ال -ف-ي-ل-م ج-ان-ب-ا م-ن ح-ي-اة ال-ق-ن-اصش-ة
األسشطورية ليودمي Óميخايليفنا بافليتششينكو،
التي ولدت سشنة  1916بأاوكرانيا وتوفيت ‘
Ã 1974وسشكو .يتأارجح الفيلم ب Úسشاحات
ا◊رب العاŸية الثانية ،ب 1941 Úو 1942أاين
ك-انت ال-ق-ن-اصش-ة ““ل-ي-ودا““ ت-قضش-ي ع-ل-ى ا÷ن-ود
النازي Úالواحد تلو اآلخر ،حتى قضشت على
 309منهم ،ورحلة ليودا إا ¤الوليات اŸتحدة
األمريكية أاين التقت زوجة الرئيسس األمريكي
الشش- -هÒة إال- -ي -ون -ور روزف -لت ،و‚حت ب -ط -ل -ة
ا÷يشس السش -وف -ي -ي -ت -ي ‘ إاق -ن -اع ال -رأاي ال-ع-ام
األمريكي بأان العدو النازي هو عدو مششÎك
ويجب مواجهته معا.
ول-ك-ن ال-ف-ي-ل-م ل ي-ق-تصش-ر ع-ل-ى ال-ن-ج-اح-ات
العسشكرية والسشياسشية ،بل يصشور ا÷انب اآلخر
اŸؤو ⁄لهذه البطلة ،ا÷انب الذي كاد يقضشي
على أانوثتها ،وحرمها من كلّ من أاحبهم قلبها

–ت شسعار «باهية فيلم»

أايام الفيلم القصس Òبدءا من  15جويلية بوهران
سس-ي-ك-ون ا÷م-ه-ور ال-وه-را Êع-ل-ى
م- -وع -د م -ع ت -ظ -اه -رة أاي -ام ال -ف -ي -ل -م
ال- -قصس Òال- -ت- -ي ت- -ن -ظ -م –ت شس -ع -ار
““باهية فيلم““ ،بدءا من يوم  15من
شسهر يوليو ا÷اري حسسبما اسستفيد
أامسس لدى اŸنظم.Ú
برمج لهذه التظاهرة اŸنظمة من قبل
ا÷معية الثقافية ““األمل““ بوهران والتي
تدوم ثÓثة أايام عدة أافÓم قصشÒة منها
““اŸدم- - - -ن- - - -ة““ و ““ا÷رÁة““ و ““السشÓ- - - -م““
و«اسش -ت -ف -ه -ام““ و ““ا◊ي -اة““ و«أان -ا م -وج-ود““
ıرج Úمن وهران و سشيدي بلعباسس
وتندوف إاضشافة إا ¤أافÓم وثائقية وفق ما

ذكره ﬁافظ هذه التظاهرة.
لفÓ- -م
وسش - -ي - -ت - -ب - -ع ع - -رضس ه - -ذه ا أ
باŸسشرح الصشغ Òالتابع لذات ا÷معية
ب -ن -ق -اشس ب-حضش-ور ﬂتصش ‘ ÚاÛال
ك -م -ا أاضش -اف اıرج ب-ل-ف-اضش-ل سش-ي-دي
ﬁمد.
ويهدف هذا اللقاء إا ¤إاثراء ا◊ركة
ال -ث -ق -اف -ي-ة ب-وه-ران لسش-ي-م-ا ‘ م-وسش-م
الصش -ي -ف ال-ذي ي-ع-رف إاق-ب-ال ك-بÒا م-ن
ق- -ب -ل ال -واف -دي -ن م -ن ﬂت -ل -ف ولي -ات
الوطن كما أاششار إاليه بلفاضشل لفتا ““أان
أايام الفيلم القصش Òتعت Èدورة اسشتثنائية
ونسشعى إا ¤جعلها أارو متوسشطية““.

بعد أان اختطفهم اŸوت الواحد تلو اآلخر،
وه -ي ال -ت -ي أاف -ل-تت م-ن اŸوت م-رات ع-دي-دة
ب -أاع -ج -وب -ة ،وإان ك -انت ت -ع -افت م -ن إاصش-اب-ات
ا÷سشد ،فقد بقي قلب ليودمي Óجريحا.
هكذا يصشّور الفيلم بتقنيات عالية قصشة
إانسشانية بالدرجة األو ،¤وإان كانت اÿلفية
ح-رب-ا دام-ي-ا وتضش-ح-ي-ات جسش-ام-ا ل-ل-دف-اع عن
خصس
الوطن .ولعّل جملة قيلت ‘ الفيلم تل ّ
فكرته الرئيسشية““ :ا◊رب هي اŸوت ،ولكنها
أايضشا ا◊ياة““.
كما ُعرضس مسشاء أامسس فيلم ““الكتيبة Le
 ““Bataillonال -ذي يصش ّ-ور ك -ت -ي -ب -ة مشش -ك -ل-ة
حصش -ري -ا م-ن ال-نسش-اء ت-خ-وضس ا◊رب وت-ق-اوم
األع-داء .وسش-ي-ع-رضس مسش-اء ال-ي-وم ف-ي-ل-م ““ف-تى
م- -قÈت -ن -ا Le gars de notre
 ،““cimetièreأاما مسشاء غد األربعاء فيتم
ع- -رضس ف -ي -ل -م ““ن -ورف -ي -غ  ،““Norvegف -ي -م-ا
يعرضس يوم اÿميسس  6جويلية اŸقبل فيلم
““العربة اÿضشراء .““la carrosse vert
ويعرف ا÷معة اŸقبل عرضس فيلم ““ا÷معة
 ،““Vendrediق- -ب- -ل أان ي- -خ- -ت- -ت- -م األسش -ب -وع
ب -ا÷زائ -ر ال -ع -اصش -م -ة ي -وم السش-بت  8جويلية
اŸق- - -ب- - -ل ب- - -ع- - -رضس ف- - -ي- - -ل - -م ““الشش - -ب - -ح Le
 Fantôme “.من جهة أاخرى– ،تضشن
سشينيماتيك وهران اليوم افتتاح أاسشبوع الفيلم
الروسشي با÷زائر ‘ طبعتها بعاصشمة الغرب
ا÷زائري ،على أان يتّم عرضس األفÓم Ãعّدل
حصشت Úيوميا ،لتختتم فعاليات هذا ا◊دث
الثقا‘ ‘ الباهية وهران يوم السشبت اŸقبل.

تنظم منذ 11سسنة ببودواو

العدد

17378
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ترسسيم األيام الوطنية Ÿسسرح الطفل مهرجانا وطنيا

تطمح و’ية بومرداسس إا ¤التأاسسيسس
’ي -ام ال -وط -ن -ي -ة
و ت -رسس -ي -م ت -ظ -اه -رة ا أ
Ÿسسرح الطفل التي تنظم منذ  11سسنة
Ãدينة بودواو كمهرجان وطني رسسمي
وقار يحظى بالتمويل وينظم كل سسنة
‘ م -وع -د زم -ن-ي ﬁدد حسس-ب-م-ا أاف-اد ب-ه
أامسس مدير الثقافة بالو’ية.
وأاوضشح جمال فوغا‹ ‘ ندوة صشحفية
ل-ع-رضس الÈن-ام-ج ال-ف-ن-ي وال-ت-نشش-ي-طي Ÿوسشم
اإلصش -ط -ي -اف أان م -ل -ف ال -ت -أاسش -يسس وت -رسش -ي -م
تظاهرة األيام الوطنية Ÿسشرح الطفل التي
سشتقام ‘ طبعتها 11من  5إا 9 ¤يوليو القادم
–ت إاششراف جمعية اŸسشرح البودواوي قدم
لوزارة الثقافة و هي بصشدد دراسشته.
وأاضشاف ‘ هذا الصشدد أان الولية تطمح
للتأاسشيسس رسشميا لهذا اŸهرجان اŸسشرحي
اÿاصس باألطفال من خÓل جمعية اŸسشرح
البدواوي ألن هذه األخÒة ““رائدة““ وطنيا ‘
نششاطاتها اŸسشرحية اŸوجهة لعا ⁄الطفل
ولها حضشور وطني وŒربة طويلة ‘ اÛال
حيث دأابت على تنظيم هذه الفعالية منذ 11
سشنة بششكل جيد وكذا لعتبار أان الولية ل
تسش -تضش -ي-ف أاي م-ه-رج-ان أاو ت-ظ-اه-رة وط-ن-ي-ة
مؤوسشسشة رسشميا يضشيف.
من جهته ،أاكد رئيسس جمعية مسشرح بودواو
زوغاري رضشوان ‘ تدخله خÓل هذه الندوة
الصشحفية على أاهمية اعتماد هذه الفعالية
ك -م -ه -رج -ان وط -ن -ي م -رسش -م ح-ت-ى ت-رصش-د ل-ه
اإلمكانيات اŸادية التي “كنه من اإلسشتقرار
واإلسشتمرار ‘ ترقية الفن الرابع وتنششيط
الفعل الثقا‘ بششكل دائم بالولية وع Èكل
الوطن .
وفيما تعلق بالطبعة  11لهذه األيام الوطنية
Ÿسشرح الطفل التي سشتقام على مدار  5أايام
Ãدينة بودواو ،أاوضشح زوقاري بأانها سشتعرف
مشش -ارك-ة  10ف -رق مسش -رح -ي -ة م -ن ﬂت -ل-ف
وليات الوطن يتنافسشون على مدار  5أايام
ع -ل -ى ج -ائ -زة كÈى ““ال -ق -ن -اع ال -ذه-ب-ي““ ال-ت-ي
خصشصس لها غÓف ما‹ يقدر بـ  110.000دج

إاضشافة إا ¤جوائز أاخرى ﬂتلفة .
و“ث -ل ال -ف -رق اŸشش -ارك -ة ك -ل م -ن ولي-ات
األغ -واط ال -ت -ي تشش -ارك Ãسش -رح -ي -ة ““األمÒة
قمر““ وبجاية Ãسشرحية ““فيل السشلطان““ وبرج
ب -وع -ري-ري-ج Ãسش-رح-ي-ة ““ال-قÓ-دة السش-ح-ري-ة““
ووهران Ãسشرحية ““الأرنب والقنفد““ وتلمسشان
Ãسشرحية ““كنز اإلنسشان““.
ويحمل العمل الذي تششارك به ولية تيزي
وزو عنوان ““حماة البيئة““ وتيارت ““مغامرات
م -ن -ال““ وسش -ك -ي-ك-دة ع-ن-وان ““رح-ل-ة ال-ع-ج-ائب““
ومسشتغا““ Âأامال وآالم““ إا ¤جانب بومرداسس
بعمل ““األمÒة الصشغÒة““ .
وحسشب ازوغاري فقد ” اختيار األعمال
اŸسشرحية اŸذكورة للمششاركة ‘ هذه األيام
من طرف ÷نة متخصشصشة درسشت وعاينت 45
ع -م  Ó-مسش -رح -ي -ا ق -دم م -ن ﬂت -ل -ف ال -ف -رق
اŸسش -رح -ي -ة ع Èت-ق-ري-ب-ا ك-ل ولي-ات ال-وط-ن،
مششÒا إا ¤أان ع- - - - -ددا ك- - - - -بÒا م- - - - -ن ه - - - -ذه
اŸسشرحيات سشيتم عرضشها باŸناسشبة خارج
اŸناسشفة بعدد من بلديات الولية.
وينظم على هامشس هذه الفعالية  -إاسشتنادا
إا ¤نفسس اŸصشدر -ندوات و ورششاة تكوينينة
‘ اÛال اŸسش -رح -ي وت -ك -ر Ëوج -وه ف -ن -ي-ة
مسشرحية معروفة على غرار الفنان ““صشالح
أاوقروت““ واŸسشرحي ““ﬁمد أادار““ إاضشافة إا¤
Óطفال.
نششاطات وأالعاب ترفيهية متنوعة ل أ

الطبعة Ÿ 50هرجان مسسرح الهواة ŸسستغاÂ
من  13إا 19 ¤جويلية

تنظم الطبعة  50للمهرجان الوطني
Ÿسسرح الهواة Ÿسستغا ‘ ،ÂالفÎة من 13
و 19من شسهر يوليو ا÷اريÃ ،شساركة
 10فرق هاوية ،حسسب ما أافاد به أامسس
ا’ثن ÚاŸدير الفني للمهرجان.
” اختيار هذه الفرق بعد إاجراء التصشفيات
ا÷ه -وي -ة األرب -ع ب -ك -ل م -ن ب-وم-رداسس وم-ي-ل-ة
واألغواط ومعسشكر والتي ششاركت فيها زهاء
 70فرقة هاوية من ﬂتلف وليات الوطن
حيث عكفت ÷نة –كيم مكونة من  5أاعضشاء
برئاسشة أادار ﬁمد على تقييم األعمال كما
أاوضشحه لـ/وأاج /بودان ﬁمد.
وإا ¤ج- - - -انب ذلك سش- - - -تشش - - -ارك ‘ ه - - -ذه
ال- -ت- -ظ- -اه -رة اŸن -ظ -م -ة –ت رع -اي -ة رئ -يسس
ا÷م -ه -وري -ة ع -ب -د ال-ع-زي-ز ب-وت-ف-ل-ي-ق-ة ووزارة
الثقافة  6فرق هاوية خارج إاطار اŸنافسشة
كما سشتحضشر  3فرق أاجنبية كضشيف ششرف
لهذه الطبعة من فرنسشا وتونسس وإاسشبانيا ،كما
أاشش Òإاليه.
وŒري العروضس اŸسشرحية اŸدرجة ‘

ابتداء من هذا ا’ربعاء

مسسرح الطفل وجهة للÈاءة Ãدينة خميسستي
تنظم بدار الششباب Ÿدينة خميسشتي (تيسشمسشيلت) ،ابتداء من يوم األربعاء اŸقبل،
الطبعة الرابعة عششر للمهرجان ا÷هوي Ÿسشرح الطفل –ت ششعار ““مسشرح الطفل
ثقافة األجيال““ ،حسشبما علم يوم الثن Úلدى اŸنظم.Ú
وسشتعرف هذه التظاهرة اŸنظمة من قبل جمعية نششاطات الششباب لبلدية خميسشتي
بالتنسشيق مع مديرية الششباب والرياضشة واÛلسس الششعبي البلدي Ãناسشبة إاحياء
الذكرى  55لعيدي السشتقÓل والششباب مششاركة  14فرقة مسشرحية من  14ولية من
الوطن ،حسشبما أاوضشحه لوأاج رئيسس ا÷معية ﬁمود هنيني.
وسش -ت -ت -ن -افسس ال-ف-رق اŸشش-ارك-ة ع-ل-ى ا÷وائ-ز اıصشصش-ة ألحسش-ن ع-رضس م-ت-ك-ام-ل
وأاحسشن نصس وأاحسشن سشينوغرافيا وأاحسشن إاخراج وأاحسشن ‡ثل و‡ثلة وكذا ا÷ائزة
اÿاصشة للجنة التحكيم.
وينتظر أان يدخل اŸنافسشة الرسشمية  14عرضشا مسشرحيا يتم تقييمها من قبل ÷نة
–كيم تضشم أاسشاتذة ﬂتصش› ‘ Úال الفن الدرامي واŸسشرحي من جامعة سشيدي
بلعباسس.
ويتضشمن برنامج اŸهرجان الذي يدوم ثÓثة أايام تنظيم ورششات تكوينية حول أاداء
اŸمثل من تأاط Òأاسشاتذة ﬂتصش ‘ ÚاÛال وإاقامة معرضس حول نششاطات ومبادرات
جمعية نششاطات الششباب ÿميسشتي ‘ ›ال ترقية ا◊ركة اŸسشرحية باŸنطقة.
وب-ر›ت ب-اŸن-اسش-ب-ة أايضش-ا اسش-ت-ع-راضش-ات ف-ل-ك-ل-وري-ة م-ن أاداء ف-رق ﬁل-ي-ة وت-ق-دË
ﬁاضشرة حول ““تاريخ اŸسشرح ببÓدنا““.

إاطار اŸنافسشة بكل من اŸسشرح ا÷هوي ““سشي
ا÷ي ‹Óبن عبد ا◊ليم““ ودار الثقافة ““ولد
عبد الرحمان كاكي““ فيما تقدم العروضس
اŸسش -رح -ي -ة خ -ارج إاط-ار اŸن-افسش-ة ب-ك-ل م-ن
بلديات سشتيديا وع Úتادلسس وحجاج ومسشرح
اŸوج- -ة وبسش- -اح- -ة ا÷ام -ع -ة (اي -ت -ا سش -اب -ق -ا)
واŸسش -رح ا÷ه -وي Ÿعسش -ك -ر وب -وه -ران وف-ق
نفسس اŸصشدر.
وأاششار ﬁمد بودان إا ¤أانه  ⁄يتم بعد
النتهاء من إاعداد الÈنامج النهائي لهذه
الطبعة  50للمهرجان الوطني Ÿسشرح الهواة
والعمل ل يزال جاريا ◊د السشاعة.
ك- -م- -ا سش- -ي- -ت -م ب -ر›ة ع -ل -ى ه -امشس ه -ذه
التظاهرة سشلسشلة من الندوات منها ““مسشار
مهرجان مسشرح الهواة““ و«مسشرح الهواة ‘
ف - -لسش - -ط ““Úو«Œارب اŸسش - -رح ال - -ه - -اوي ‘
أاوروبا““ فضش Óعن أامسشيات ششعرية ‘ الششعر
اŸلحون.
وسش -ي -ت -م -ي-ز ح-ف-ل اف-ت-ت-اح ه-ذه ال-ت-ظ-اه-رة
ال-ث-ق-اف-ي-ة ب-اسش-ت-ع-راضش-ات ل-ل-ف-رق اŸسش-رح-ي-ة
والفلكلورية مع تقد Ëتركيب فني (مسشرحي
غنائي) فضش Óعن عرضس صشور لششخصشيات
م -ن اŸه-رج-ان وم-ق-الت صش-ح-ف-ي-ة وم-ع-رضس
Ÿسشرح العرائسس (القراقوز).
كما سشيششارك أازيد من  70مÎبصشا من
ﬂتلف الفرق اŸسشرحية الهاوية من عديد
وليات الوطن ‘ أاربع ورششات تتعلق باŸسشرح
ال -ه -اوي وه -ي ““ف -ن ال-ت-م-ث-ي-ل““ و«ف-ن ال-ت-ع-بÒ
ا÷سشدي““ و«الكوريغرافيا““ و«السشينوغرافيا““.
وأاكد اŸدير الفني للمهرجان ﬁمد بودان
على ضشرورة تفتح اŸهرجان الوطني Ÿسشرح
الهواة بعد مرور  50سشنة على تأاسشيسشه على
ال -ع -ا ⁄اÿارج -ي م -ن خÓ-ل مشش-ارك-ة ال-ف-رق
اŸسش -رح -ي -ة ال -ه -اوي-ة اŸت-وج-ة ‘ ال-ط-ب-ع-ات
القادمة ‘ اŸهرجانات والتظاهرات الدولية
لتششجيع الفرق واحتكاكها مع نظÒاتها من
اÿارج.
وذكر أان ﬁافظة اŸهرجان ششرعت هذه
السش -ن -ة ب -ال -ت -نسش -ي -ق م -ع اŸك -ت -ب -ة ال -رئ-يسش-ي-ة
ل-ل-م-ط-ال-ع-ة ال-ع-م-وم-ي-ة ““م-ولي بلحميسشي““ ‘
أارششفة وتوثيق هذا اŸهرجان منذ تأاسشيسشه
‘ عام  1967والذي يعد أاقدم مهرجان عربي
ليصشبح األرششيف ‘ متناول الطلبة واألسشاتذة
ا÷امعي.Ú

ش

ا

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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الثÓثاء  ٠٤جويلية ٢٠١٧م
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لردّﬁ Êمد جمال عمرو ‘ حوار مع ““الششعب““:
لديب ا أ
ا أ

العدد
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15

قصشتي مع أأدب أل ّطفولة أبتدأأت بحلم وأأمنية
لدب إا ¤نفسشي
ب أاجناسس ا أ
^ ششعر ا أ
لطفال أاح ّ

أجرى أ◊وأر  :عبد ألله ’‹

أ◊لـقـ ـ ـ ـ ـ ـة ١

«إاق -ب -ا‹ ع -ل -ى ال-ك-ت-اب-ة ‘
لدبّ-ي-ة
لج -ن-اسس ا أ
ﬂت -ل -ف ا أ
ك - -ان م - -دف - -وًع - -ا ب - -ال - -ع - -ن- -اد
لصش- -رار ح -ي ً-ن -ا ،وأاح -ي -اًن -ا
وا إ
ب - -ت - -ل - -ب - -ي- -ة ح- -اج- -ة ›Óت
لط -ف -ال ال -ت -ي ك-نت رئ-يسس
ا أ
–ري -ره -ا أاو ّﬁرًرا ف-ي-ه-ا ،أاو
ب -ن -اء ع -ل-ى ط-لب دور الّ-ن-شش-ر
ال-ت-ي كّ-ل-ف-ت-ني بكتابة أاعمال
Óط- -ف- -ال ‘ .ظ ّ-ن -ي أاّن م ْ-ن
ل - -أ
ع لهُ – ‘
ب الشّشعر تنصشا ُ
يكت ُ
لدبّ-ي-ة
لج -ن-اسس ا أ
ال -غ -الب– ا أ
صشة ومسشرحّية
ا أ
لخرى من ق ّ
وسشواهما““.انها كلمات معÈة
ت- -فّ- -وه ب- -ه- -ا ال -ك -اتب الردÊ
ﬁم -د ج -م -ال ع -م -رو ف -ا–ا
قلبه لـ«الششعب““ للحديث عن
مسشاره ومسشÒته البداعية
‘ ع -ا ⁄ال -ت -أال -ي -ف وال-نشش-ر.
ّﬁمد جمال عمرو من أادباء
لردن وال - -ع - -ا ⁄ال - -ع - -رب - -ي
ا أ
ال -ب -ارزي -ن ،م -ت -ع -دد اŸواهب
لدب-ي-ة ،ك-تب ‘
وال-ت-ج-ارب ا أ
الشش- -ع- -ر وال- -قّصش -ة واŸسش -رح،
ل -ك ّ-ن -ه يصش ّ-ر ع -ل-ى أان يسشّ-م-ى
له-مّية
لط-ف-ال  .و أ
بشش-اع-ر أا أ
لدبّية و“يزها ‘
Œربته ا أ
›ال ال- -ك- -ت- -اب- -ة ل- -ل -ط -ف -ل .
التفاصشيل ‘ هذا ا◊وار.

@ ““الشش - - -عب““– ي- - -ق- - -ال إانك ك- - -اتب
صشتك مع أادب
ل أ
Óطفال Îﬁف ،ما ق ّ
ال ّ
طفولة ؟
@@ ّﬁمد جمال عمرو :قصشتي مع
أادب ال ّ
طفولة ابتدأات بحلم وأامنية ،كنت
‘ الصشفّ الثّالث ا’بتدائيّ أاقرأا القصشائد
اŸنشش- -ورة ‘ ك- -ت- -اب ال- -ل- -غ- -ة ال- -ع- -رب ّ-ي -ة،
وأاتسشاءل :هل يأاتي يوم يقرأا فيه تÓميذ
ا÷يل القادم قصشائدي ‘ كتبهم؟ كنت
حينها أابالغ ‘ حلمي وأا“نّى أان يتحّقق،
ثّ- -م ’ أال- -بث أان أاع- -ود إا ¤رشش- -دي وأاق -ن -ع
نفسشي باسشتحالة –قيق هذا ا◊لم وتلك
ِ
ي تعليمه
اأ’منية ،فما أانا إا’ تلميذ ‘ سشن ّ
اأ’و.¤
ل-كّ-ن-ن-ي ك-نت ع-ن-يً-دا ‘ صش-غ-ري ،ه-كذا
أاخÈتني أامّي رحمها الله..دفعني عنادي
إا ¤التم ّسشك بحلمي والعمل على –قيق
أام- -ن- -ي- -ت- -ي ،ورحت أاق -ب -ل ع -ل -ى اŸك -ت -ب -ة
اŸدرسشّ- -ي- -ة ك ّ-ل -م -ا سش -ن -حت ‹ سش -ان -ح -ة،
وتسشّللت يدي ال ّصشغÒة إا ¤ديوان عنÎة بن
ششّداد ،فتعّلق فؤوادي به ،وحفظت عدًدا
م - -ن قصش - -ائ- -ده،
وت- -عّ- -ل -مت م -ن -ه
اŸفردات
ا÷زلة،
واكتسشبت
القوا‘،
ودّرب - - - -ت أاذÊ
ع -ل -ى الّشش -ع -ر
اŸوزون
ال ّسشليم،
فتوّهمت
ح-ي-ن-ه-ا أاّنني
صشرت
ششاعًرا،
وّŒرأات
فكتبت
أاب -ي -ات ً-ا ‘
الغزل.
@ ه -ل
تذكرنا
ببعضشها
‘ ه- -ذا
اŸقام؟
@@ ط- -ب -ع -ا أاذك -ر
منها:
تزّوجت يومًا من ال ّسشمراْء ..
وأاسشكنتها بأاعلى بناْء
هناك مُطwل على ال ّصشحراْء ..
حيث النّخيل وحيث اŸاْء
إا ¤آاخ -ر ال -قصش -ي-دة ال-ت-ي ح-م-ل-ت-ه-ا إا¤
حا ،وقّدمتها إاليه
مدّرسس اللغة العربيّة فر ً
لينظر فيها ،فظّن أاّنني نقلتها من كتاب،
وأاّكدت عليه أاّنها من نظمي ومن بنات
أافكاري ،فقال ‹ كلمت Úكانتا – بعد عون
الله تعا –¤ششارة انطÓقي ‘ مسشÒة أادب
ال ّ
طفولة ،وكانتا إا ¤جانب عوامل أاخرى
بذرة أانبتت ‹ حّتى اآ’ن أاك Ìمن مئتي
ك - -ت - -اب م- -ط- -ب- -وع ب Úالّشش- -ع- -ر وال- -قّصش- -ة
واŸسشرح.
حّتى أاتقن أادوات الكتابة لل ّ
طفل ،كان
’ بّد ‹ من ا’ ّ
طÓع على اŸراجع التي
ت -ت -ح ّ-دث ع -ن أادب اأ’ط-ف-ال م-ن ج-وان-ب-ه
كّ- -ل -ه -ا ،وع -ل -ى Œارب رّواد أادب ال ّ-ط -ف -ل
ال- -ع- -ربّ- -ي م -ن أام -ث -ال :ك -ام -ل ك -ي ‘ ÊÓ-
قصشصش - -ه ،وأاح - -م - -د شش - -وق - -ي ‘ دي- -وان- -ه
Óطفال ،وسشواهما ..،وكان من ﬂرجات
ل أ
هذا ا’ ّ
طÓع أان أاعددت كتابًا بعنوان““ :
اŸدخ- -ل إا ¤أادب اأ’ط -ف -ال““ ،اع -ت -م -دت -ه
ح -ي -ن -ه -ا ك -ل ّ-ي -ات ع ّ-دة م -ن -هً-ج-ا وم-رجً-ع-ا
لتدريسس ماّدة أادب الطّفل فيها ،ثمّ –ّقق
حلمي بأان نششرت قصشائدي ‘ كتب اللغة
ال- -ع- -ربّ- -ي- -ة ‘ :اأ’ردّن ،وا÷زائ- -ر ،ودول -ة
اإ’مارات العربّية ،وغÒها.
ن
@ شش- - - -اع ‘ ال - - -وسش - - -ط ا أ
لدب - - -ي أا ّ
ال -ك -ت -اب -ة ل -ل ّ-ط -ف-ل م-ن أاصش-عب أان-واع

الكتابة،
م -ا رأايك
؟ وك -ي-ف
تعيشس
حالتها ؟
@@ أاتفق
م - - - -ع ه - - - -ذ
الّ- - - - -رأاي إا¤
ح ّ- - -د ك- - -ب،Ò
وأارى أاّن
ال- -ذي ي- -ري- -د
ال- -ك- -ت- -اب- -ة ‘
أادب ال - -ك - -ب- -ار
م-ث Óً-م-ا ع-ل-يه
إا’ أان ي - - -ك- - -ون
م -ب -دًع -ا م-الً-ك-ا
أ’دوات ال-ك-ت-اب-ة
‘ ا÷- - - - -ن- - - - -سس
اأ’دبّ- - - -ي ال - - -ذي
ي- -ن- -وي ال -ك -ت -اب -ة
فيه ،أاّما من يريد
Óطفال فعليه أان يكون مثل كاتب
الكتابة ل أ
Óدوات،
أادب ال -ك -ب -ار إاب -داًع-ا وام-تًÓ-ك-ا ل -أ
وفوق ذلك عليه أان يحسشن ا’رتقاء إا¤
مسشتوى الطّفل ،و’ أاقول النّـزول ،فالطّفل
عا ⁄راقٍ مّتسشع اآ’فاق ،وطفل اليوم ليسس
كطفل اأ’مسسÃ ،ا تي ّسشر له من وسشائل
الّتقانة ،وÃا أاغرقته به ثورة اŸعلومات
وا’ّتصشا’ت ،فعلى الكاتب – حتّى ينجح
‘ أاداء م -ه ّ-م -ت -ه– أان ي -دخ -ل ه-ذا ال-ع-ا⁄
ويواكب تطّوراته ،وعليه أان يلّم Ãراحل
الّ-ط-ف-ول-ة وخصش-ائصش-ه-ا اıت-ل-ف-ة ،ك-ذلك
ي- -ل- -زم- -ه م -ع -رف -ة وسش -ائ -ط أادب ال ّ-ط -ف -ل
وث -ق -اف-ت-ه ،وخصش-ائصس
كّل وسشيط ،وأان يكون
واسش - - - -ع ا’ّط Ó- - - -ع ‘
اŸوضشوع الذي يكتب
للطّفل فيه ،وعليه أان
يسش -ت-و‘ شش-روط أاديب
اأ’طفال.
@ ‘ سشÒ- - - - -ت- - - - -ك
ال -ذات ّ-ي -ة حصش -ي -ل-ة
ث-ق-ي-ل-ة ودسش-م-ة من
اŸؤوّلفات اŸوجّهة للطّفل ما ب Úششعر
صش -ة ومسش -رح  ،ق -د ُي -ح -ي -ل -ن -ا ه-ذا
وق ّ
لمر إا ¤طرح ال ّسشؤوال مّرة أاخرى
ا أ
بصش -ي -غ -ة م -غ -اي -رة :م -ا ه -ذا الّشش-غ-ف
ب -أادب ال ّ-ط -ف -ل؟ ،وك -ي -ف اسش -ت -ط -عت
الكتابة ‘ اÛالت الّثÓثة ( :ششعر،
صشة ،مسشرح؟ ).
قّ
@@ أادب اأ’ط - - - -ف- - - -ال روضس نضش- - - -ر،

واأ’ج -ن -اسس اأ’دب ّ-ي -ة ف -ي -ه ث -م -رات ت-غ-ري
النّاظر بقطفها“ ،اما كما تغري الغارسس
بغرسشها ،وقد كتبت ‘ ﬂتلف اأ’جناسس
اأ’دب ّ-ي -ة أاع -م -ا’ م -ط -ب -وع -ة ومسش -م -وع -ة
وم - -رئ ّ- -ي - -ة ،ك - -ت - -بت ال - -قّصش- -ة والّ- -رواي- -ة،
واŸسشرحّية ،واأ’ششعار ،واأغنيات اأ’طفال،
وب- -رام- -ج اإ’ذاع- -ة والّ- -ت- -ل- -ف- -از ،وب- -رام- -ج
ا◊اسش -وب ،وأاف-خ-ر أاّن-ن-ي شش-اركت ب-ك-ت-اب-ة
ال ّسش -ي -ن -اري-و واأ’شش-ع-ار أ’ّول ف-ي-ل-م ك-رت-وّÊ
عربيّ باŸواصشفات العاّŸية ،هو فيلم فتح
القسشطنطينيّة – ّﬁمد الفا— ،وهو أاّول
عمل كرتوّ ÊيÎجم ترجمة عكسشيّة من
العربيّة إا ¤اإ’‚ليزّية ،اإذ ترجم من قبل
ششركة أامريكّية.
إانّ إاق -ب -ا‹ ع -ل -ى ال -ك -ت -اب -ة ‘ ﬂت-ل-ف
اأ’ج -ن-اسس اأ’دبّ-ي-ة ك-ان م-دف-وًع-ا ب-ال-ع-ن-اد
واإ’صش -رار ح-يً-ن-ا ،وأاح-ي-اًن-ا ب-ت-ل-ب-ي-ة ح-اج-ة
›Óت اأ’ط- - -ف - -ال ال - -ت - -ي ك - -نت رئ - -يسس
–ري -ره -ا أاو ّﬁرًرا ف -ي -ه-ا ،اأو ب-ن-اء ع-ل-ى
طلب دور الّنششر التي كلّفتني بكتابة أاعمال
ب الشّشعر
ل أ
Óطفال .و‘ ظّني أاّن منْ يكت ُ
تنصشاُع لهُ – ‘ الغالب– اأ’جناسس اأ’دبيّة
اأ’خرى من ق ّصشة ومسشرحّية وسشواهما..،
ولعّل ششاهدي على ذكاء ﬁاوري ‘
هذا اللقاء الّزميل اأ’سشتاذ عبدالله ’‹،
وسش- -ؤوال -ه ‹ ح -ول ك -ت -اب -ت -ي ‘ اÛا’ت
الثّÓثة ،أاّنني فزت بجائزة اŸلك عبدالله
Óبداع/الّدورة ال ّسشابعة ٢٠١٤ ،عن
الثّا Êل إ
Óط-ف-ال( شش-ع-ر ،قّصش-ة،
›م -ل إان -ت -اج-ي ل -أ
مسشرح ‘ ).. ،حقل اإ’بداع اأ’دبيّ ،اأ’مر
ال -ذي ي -ع -ن-ي أاّن-ن-ي أاول-يت ه-ذه اأ’صش-ن-اف
Óطفال
اأ’دبيّة عنايتي واهتمامي وكتبت ل أ
فيها ،و ⁄تكن كتابتي فيها ترًفا.
@ ك -ت -بَت ل-لّ-ط-ف-ل ‘
ششّ-ت-ى اŸوضش-وعات ،فما
لكÌ
ه- - - - - - - - - -و اÛال ا أ
إارضشاء لقلمك وتلبية
لششغفك العارم ‘ هذا
ا◊قل..؟
@@ ششعر اأ’طفال هو
مدخلي إا ¤عا ⁄الطّفولة
وأادب -ه -ا وث -ق -اف -ت-ه-ا ،وه-و
ب أاج- -ن- -اسس اأ’دب إا¤
أاح ّ
نفسشي وقلمي ،و‘ ميدانه حصشلت على
عّدة جوائز عربّية عن دواوين ششعرّية ‹،
فكانت جوائز أا‚ال الشّشيخ هّزاع بن زايد
‘ دورتها ال ّسشادسشة سشنة  ٢٠٠١عن ديوا:Ê
( ُنسشيمات الطّفولة) ،وجائزة عبدا◊ميد
ششومان سشنة  ‘ ٢٠٠٧حقل الشّشعر عن
دي- -وا ( Êه- -مسس ال- -بÓ- -ب- -ل) ،وا÷ائ -زتÚ
ال ّ-ذه -ب ّ-ي -ة وال -فضشّ-ي-ة ‘ م-ه-رج-ان اأ’ردن

أك Ìمن مئتي كتاب
مطبوع ب Úألشّشعر
وألق ّصشة وأŸسشرح

ي سشنة  ‘ ٢٠١5حقل
الثّا Êل إ
ÓعÓم العرب ّ
أاغا Êاأ’طفال اإ’ذاعّية عن أاغنيت‹ Ú
ه- -م- -اِ ‘ ( :م- -خÈي ال ّصش -غ –Òذه -ب ّ-ي -ة)،
و(إانÎنت– فضشيّة).
Óطفال كثًÒا ما
إاّنني ح Úأاكتب ق ّصشة ل أ
أاضشّمنها قصشيدة أاو أابياًتا من الشّشعر ،وحÚ
أاك-تب مسش-رحّ-ي-ة اأك-تب اأ’غ-ن-ي-ات الÓ-زمة
ل-ه-ا ،أاّم-ا سش-ي-ن-اري-و ال-ف-ي-ل-م ال-ك-رت-وّ Êف-تح
القسشطنطينيّة فلم أاكتف بقصشيدة الشّشارة،
بل ضشّمنته قصشائد عّدة ،ذلك أاّنه طويل
( ١١٠دق-ائ-ق) ،وم-وضش-وع-ه ت-اري-خّي ثقيل
ع-ل-ى الّ-ط-ف-ل اŸت-لّ-ق-ي ،ف-ك-انت اأ’غ-نيات
Ãثابة اسشÎاحات ‘ ثنايا الفيلم .وتÓ
ذلك الفيلم الكرتوّ ÊأافÓم أاخرى كتبت
ف-ي-ه-ا الّسش-ي-ن-اري-و وك-لمات اأ’غنيات منها:
(رحلة اÿلود) ومّدته  ٨5دقيقة ،وفيلم (
مسش- -رور ‘ ج- -زي- -رة ال -ل -ؤول -ؤو) وم ّ-دت -ه 65
دق- -ي -ق -ة .الّشش -ع ُ-ر رف -ي -ق -ي ،إاذ ح ّ-ت -ى ‘
اأ’عمال اإ’ذاعّية جعلت أاغنية ‘ ختام
كّ-ل ح-ل-ق-ة ت-دور ح-ول م-وضش-وع-ه-ا ،وع-ليه
ب أان
فأارى أاّن ششعر اأ’طفال هو ما أاح ّ
أاعَرف به وُيعَرف بي.
صشوت
م
ي ،عصشر ال ّ
@ ‘ العصشر الّرق ّ
لب- -ع -اد ال -ث Ó-ث ّ-ي -ة،
صش- -ورة ذات ا أ
وال ّ
للكÎونّية التي تختزل
لجهزة ا إ
وا أ
العا ‘ ⁄ششاششة عرضس صشغÒة ؛ هل
ُتراه الكتاب يصشمد للمنافسشة؟
@@ يخطىء من يظنّ أاّن الكتاب إا¤
زوال ،فهو عصشي wعلى الهزÁة ،صشامد ما
ششاء الله له أان يصشمد ،قد يخطف بريق
التّقانة وﬂرجاتها اأ’بصشار برهة ،لكنّ
ال -ب -ق -اء ل -ل -ك -ت -اب ،وال ّ-زوال ل -ه-ذه اأ’ل-واح
والشّشاششات التي قد يأاتي ما يحلّ ﬁلّها
‘ اأيّ وقت وأايّ ح ،Úوقد نعى الّناعي
الكتاب ح Úظهرت ا◊واسشيب اأ’و ،¤إا’
أاّن ال -ك -ت -اب ظ ّ-ل م -رم -وق اŸك -ان-ةّﬁ ،ل
ا’هتمام ،بينما ‚د ‘ عا ⁄الّتقانة ما
ي -ل -غ -ي ج-دي-ده ال-ق-د Ëوي-حّ-ل ّﬁل-ه ،أاّم-ا
ال -ك -ت -اب ف -ي -ظ ّ-ل ““‘ ال-ل-هب و’ ي-حÎق““،
و“ّر ب- -ه اأ’ج- -ه- -زة Ãخ- -ت- -ل -ف أان -واع -ه -ا
فيوّدعها ويظّل مقيماً .إاّن متعة تصشّفح
الكتاب الورقيّ ،وا◊ميمّية التي تنششأا بÚ
ال -ع Úوا◊رف ،ت -دف -ع-ن-ا إا ¤ا’ط-م-ئ-ن-ان
ي.
على مسشتقبل الكتاب الورق ّ
@ ه- -ل ح- -ظ- -ي الّ- -ط -ف -ل ‘ ال -ع -ا⁄
ال-ع-ربّ-ي Ãك-ان-ت-ه ال-تي يسشتحّقها من
ج- - -انب الُ- - -كّ- - -ت - -اب واŸؤوّل - -ف ،Úأاّم أاّن
ال-ك-ت-اب-ة ل-لّ-ط-ف-ل م-ا ت-زال ﬁتشش-م-ة
وت -ق -تصش -ر ع -ل -ى م-ب-ادرات شش-خصشّ-ي-ة
لقصشاء؟
تعا Êالتّهميشس وا إ
@@ أادب الّ- -ط- -ف- -ل ال- -ع- -رب- -ي  ⁄ي- -تّ- -م
ا’عÎاف به فعليvا إا’ ‘ ال ّسشبعينيّات من
القرن اŸاضشي ،ح Úبدأات الّدول العربّية
ت - -ؤوسّش- -سس ل- -ه اŸؤوسّش- -سش- -ات ،وت- -ع- -ق- -د ل- -ه
اŸؤو“رات والنّدوات ،وعليه فقد تأاّخر
ي،
اششتغال الُكّتاب بكتابة أادب للطّفل العرب ّ
واقتصشرت البدايات على مؤولّفات مدرسشّية
و›Óت ل -ل ّ-ت Ó-م -ي -ذ ،ورّب-م-ا وج-د ب-عضس
ال ُ-ك ّ-ت -اب – ‘ ب -داي -ات اشش -ت -غ-ال-ه-م ب-ه-ذا
اأ’دب– حرجًا ‘ أانفسشهم من ﬂاطبة
ي تششارلز
ال ّصشغار ،اقتداء Ãا فعل الفرنسش ّ
بÒو ح Úكتب حكايات أامّي اإ’وزة ووضشع
اسش -م اب-ن-ه م-ؤوّل-فً-ا ل-ه-ا ،ف-لّ-م-ا رأاى رواج-ه-ا
وسش-رع-ة ان-تشش-اره-ا ،أاع-اد ط-ب-ع-ه-ا ب-اسش-مه
هو.
كاتب أادب ال ّ
طفل ‘ عاŸنا العربي ’
بواكي له ،ف ÓاŸؤوسّشسشات العاّمة تعنى
ب -دع -م -ه ،و’ دور ال ّ-ن -شش -ر – ‘ أاغ -ل-ب-ه-ا–
تنصشفه وتنظر إاليه على أاّنه ششريك مهمّ ‘
م -ع -ادل -ة نشش -ر ك -تب اأ’ط -ف -ال ،و’ اأ’ه-ل
واŸرّبون يؤومنون باأهمّية الكتب وما يكتب
ال -ك ّ-ت-اب ف-ي-ق-دم-ون ع-ل-ى دع-م-ه-م بشش-راء
إان -ت -اج -ه -م ،وع -ل -ي -ه ف-ق-د اّت-ج-ه ع-دد م-ن
كّتاب/كاتبات أادب ال ّ
طفل إا ¤تأاسشيسس دور
نششر لÎويج أاعمالهم.
يتبع

á°VÉjQ

الثÓثاء  04جويلية  2017م
الموافق لـ  10شسوال 1438هـ

بعد إامضسائه لنادي أاهلي برج بوعريريج لسسنتÚ

ن ـ ـافع ألعل ـ ـوي« :أأنا ج ـ ـد سسعيـ ـد به ـ ـذأ ألختيـ ـ ـ ـار»

أامضسى حارسس مرمى فريق ا–اد بسسكرة
سسابقا نافع العلوي عقدا مع نادي أاهلي
برج بوعريريج الذي ينشسط ‘ القسسم
الوطني الثاŸ Êدة سسنت Úبعدما اتفق
الطرفان على كل الشسروط اŸادية
’هداف اŸسسطرة للموسسم القادم من
وا أ
كل ا÷وانب.

نبيلة بوڤرين

أاكد العلوي ‘ تصسريح خاصس ÷ريدة «الشسعب»
أانه جد مسسرور بهذا النتقال ألنه وجد كل ما
يرغب فيه مع نادي برج بوعريريج من خÓل
الت- -ف- -اق ال -ذي ت -وصس -ل إال -ي -ه م -ع إادارة ال -ن -ادي
والطاقم الفني بقيادة اŸدرب بوغرارة ‘ قوله
«أامضسيت على عقد Ÿدة سسنت Úمع نادي أاهلي
الÈج ب -ع -دم -ا ات -ف-ق-ن-ا ع-ل-ى ك-ل الشس-روط رف-ق-ة
اإلدارة سس- - - -واء ‘ ا÷انب اŸادي أاو الشس - - -روط
واألهداف اŸسسطرة للموسسم الرياضسي القادم».

أاضس - -اف ﬁدث- -ن- -ا ‘ ذات السس- -ي- -اق «الأه- -داف
اŸسسطرة من طرف القائم Úعلى فريق الÈج
أاع -ج -ب -ت -ن -ي ك -ثÒا وه -ي ال -ت -ي شس-ج-ع-ت-ن-ي ع-ل-ى
النضس -م -ام إا ¤صس -ف -وف -ه أل Êأاط-م-ح إا ¤ال-ت-أال-ق
وسس -أاب -ره-ن ع-ل-ى ج-دارت-ي م-ن خÓ-ل اسس-ت-غÓ-ل
الفرصس التي سستتاح أامامي ‘ ﬂتلف اŸباريات
ال -ت-ي سس-ن-ل-ع-ب-ه-ا ألن اŸأام-وري-ة ل-ن ت-ك-ون سس-ه-ل-ة
خاصسة أان اŸسسؤوول Úيهدفون إا ¤الصسعود للقسسم
األول».

«علقتي جيدة مع بوغرارة»

تطرق العلوي إا ¤العÓقة الوطيدة التي Œمعه
مع اŸدرب بوغرارة «أاملك عÓقة جيدة مع
اŸدرب بوغرارة وأاعرفه بعدما تعاملت معه ‘
السسابق ولهذا أانا أاعرف جيدا طريقة عمله ما
سسيسساعد Êعلى الندماج مع اÛموعة ،ومن
جهتي سسأاقدم كل ما لدي فوق اŸيدان حتى
أاكون عند حسسن ظنه وأاكسسب ثقته حتى أاكسسب

مكانة أاسساسسية ‘ الفريق مسستقب.»Ó
Óه -ل-ي أان-ه سس-ي-ب-اشس-ر
كشس -ف ا◊ارسس ا÷دي -د ل  -أ
التحضسÒات مع ناديه ا÷ديد يوم  15جويلية
اŸقبل «سسأادخل ‘ جو التدريبات مع الفريق
ي - - -وم  15ج- -وي- -ل- -ي- -ة ب- -الÈج م- -ن أاج -ل ب -داي -ة
السستعدادات اÿاصسة باŸوسسم الرياضسي القادم
ل-ك-ي ن-ح-ق-ق ن-ت-ائ-ج إاي-ج-اب-ي-ة ،وب-ع-ده-ا سس-نعرف
الÈنامج الذي سسطره الطاقم الفني قبل انطÓق
موعد اŸنافسسة لكن اŸهم هو ضسمان –ضسÒ
جيد للوصسول إا ¤أاهدافنا».
أاما عن صسعوبة اŸأامورية ‘ القسسم اÎÙف
قال العلوي إانه جاهز ÿوضس مغامرة جديدة
ق-ائ« Ó-األرب-ع سس-ن-وات اŸاضس-ي-ة ك-انت إاي-ج-اب-ي-ة
حيث “كنا من الصسعود من األقسسام السسفلى
وصس- -ول إا ¤ال -قسس -م األول رف -ق -ة ا–اد بسس -ك -رة
واآلن مع األهلي سسنعمل حتى نحقق الصسعود
للقسسم األول وأانا واثق من إامكانياتي وهذا ما
دفعني إا ¤اللعب ‘ القسسم اÎÙف».

لنديـــــــة:
–سسبــــا Ÿشساركتــــه ‘ البطولــــة العربيــــة ل أ

نصس ـ ـ ـ ـر حسسـ ـ ـ ـ ـ Úدأي يقي ـ ـ ـ ـم تربصسـ ـ ـ ـ ـا بسسيـ ـ ـ ـ ـدي مـ ـ ـ ـ ـوسسى
يدخل فريق نصسر حسس Úداي
‘ –ضسÒات باŸركز الفني
الوطني التابع لل–ادية
ا÷زائرية لكرة القدم
(الفاف) بسسيدي موسسى
با÷زائر العاصسمة ،اإبتداء
من يوم السسبت اŸقبل،
اسستعدادا للبطولة العربية
للأندية واŸقررة Ãدينة
ا’سسكندرية اŸصسرية من 22
جويلية اإ 5 ¤اأوت اŸقبل،
حسسبما علم اأمسس ا’ثن Úمن
اŸناج Òالعام للنادي،
شسريف عبد السسلم.
صس- - -رح شس- - -ري - -ف ع - -ب - -د السس Ó- -م
«سس -ن -دخ -ل ‘ م -رح -ل -ة ال-ت-حضسÒ
ب -اŸرك-ز ال-ف-ن-ي ال-وط-ن-ي بسس-ي-دي
موسسى ،ابتداء من يوم السسبت واإ¤
غ- -اي- -ة ي -وم  19ج-وي-ل-ي-ة ا÷اري،
تاريخ تنقلنا اإ ¤مصسر للمشساركة
‘ ال -ب -ط -ول -ة ال -ع-رب-ي-ة لÓ-أن-دي-ة».
وتعرف هذه اŸنافسسة حضسور 12
ن -ادي-ا ،ح-يث ت-ت-واج-د «ال-نصس-ري-ة»
ضسمن اÛموعة «اأ» رفقة كل من
اأن -دي-ة الأه-ل-ي اŸصس-ري ،ال-وح-دة
الماراتي والفيصسلي الأرد.Ê
بينما تتكون اÛموعة «ب» من
ال- - -زم- - -الك اŸصس- - -ري ،ال- - -ف- - -ت - -ح
ال - -رب - -اط - -ي ،ال- -نصس- -ر السس- -ع- -ودي

وال-ل-ب-ن-ا ،Êاأم-ا اÛم-وع-ة ال-ثالثة
فتضسم كل من اŸريخ السسودا،Ê
ال -ه Ó-ل السس-ع-ودي ،ن-ف-ط ال-وسس-ط
ال- -ع- -راق- -ي وال- -ن- -ج- -م السس- -اح- -ل -ي
التونسسي.
واأضساف «التحضس Òبسسيدي موسسى

لواسسط:
تنسس :الÎتيب العاŸي ل أ

بن قدور ترتقي إأ ¤أŸرتبة ٦٦٢

ارتقت ا÷زائرية ليندة بن قدور اإ ¤اŸرتبة  ‘ 662الÎتيب
العاŸي للأواسسط برصسيد  75نقطة ،حسسب الÎتيب الذي
نشسرته ،اأمسس ا’ثن ،Úا’–ادية الدولية للعبة.
كانت ا÷زائرية قد حسسنت ترتيبها بطريقة مدهشسة خÓل األسسبوع اŸاضسي،
حيث كانت تتواجد ‘ اŸرتبة  767قبل أان ترتقي إا ¤اŸرتبة  666ثم إا¤
الصسف  662هذا األسسبوع.
وج -اء ه -ذا الÎت -يب ب -ع -د أان كسس -بت اب -ن-ة وه-ران ال-ع-دي-د م-ن ال-ن-ق-اط خÓ-ل
مشساركتها ‘ دورت Úدوليت Úبتونسس ‘ شسهر يونيو اŸاضسي.
وتتواجد بن قدور على رأاسس ترتيب ا÷زائريات متفوقة على حورية بوخلدة
(اŸرتبة  1079بـ  33.75نقطة) ونسسرين تروبية (اŸرتبة  1495بـ 17.50نقطة).
من جهتها ،حلت بشسرى رحاب مباركي ‘ اŸرتبة Ã 2229جموع  3.75نقطة.
لدى الذكور ،يتواجد يوسسف ريحان دائما ‘ الصسف  318بـ 143.75نقطة ،أامام
مواطنه كر Ëبن جمعة ‘ اŸرتبة  587بـ 85نقطة ،وتوفيق صسحطا‹ ‘
اŸرتبة Ã 739جموع  62.50نقطة.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com

ل يعد تربصسا بحد ذاته بل يعتÈ
مرحلة اإعدادية –سسبا للمنافسسة
العربية ،والÎبصس الفعلي سسينطلق
ع -قب ان -ت -ه-اء مشس-ارك-ت-ن-ا ‘ ه-ذه
ال- -دورة ال- -ت- -ي ت -ع -د ه -ي الأخ -رى
مرحلة اإعدادية للموسسم الكروي

اŸقبل».
ويشس- -ارك ال -ن -ادي ال -ع -اصس -م -ي ‘
ال -ب -ط -ول -ة ال -ع -رب-ي-ة  2017كونه
منشسط نهائي كاأسس ا÷زائر لسسنة
 2016وال- -ذي ان- -ه -زم ف -ي -ه اأم -ام
مولودية ا÷زائر(.)0-1
ويخوضس اأصسحاب اللون Úالأحمر
والأصسفر اأول لقاء لهم ‘ اليوم
الثا Êمن اŸنافسسة اأمام الوحدة
الإم - -ارات- -ي ،ب- -ع- -ده- -ا ‘ ا÷ول- -ة
الثانية يواجهون الفيصسلي الأرد،Ê
ثم يÓقون الأهلي اŸصسري برسسم
ا÷ولة الثالثة.
ويتاأهل صساحب اŸركز الأول عن
كل ›موعة ،زائد اأفضسل صساحب
م- - -رك- - -ز ث - -ا Êاإ ¤ال - -دور نصس - -ف
ال-ن-ه-ائ-ي ،ح-يث ي-ت-حصس-ل اŸتاأهل
اإ ¤اŸرب -ع ال -ذه -ب -ي ع -ل-ى ق-ي-م-ة
م -ال -ي -ة ت-ق-در بـ  200األ -ف دولر،
ب-ي-ن-م-ا ي-ن-ال م-نشس-ط ال-نهائي مبلغ
 600.000دولر واŸت -وج ب -ال-ل-قب
مبلغ  2 . 500 . 000دولر.
وت -وق -فت ك -اأسس ال -ع -رب ل Ó-أن -دي-ة
ال -ب-ط-ل-ة (الصس-ي-غ-ة ال-ق-دÁة) سس-ن-ة
 2013ب- -ع- -د انسس- -ح- -اب اŸم -ول
ال -رئ -يسس -ي ل-ل-م-ن-افسس-ة ،ح-يث ت-وج
اإ–اد ا÷زائ -ر ب -ل-قب اآخ-ر ط-ب-ع-ة
على حسساب نادي العربي الكويتي
( )2-3 ،0-0عام .2013

كيلور نافاسس:

«أنا مسستعد للمنافسسة على مكان كأاسساسسي»
اأكد حارسس مرمى ريال مدريد كيلور نافاسس –ديه ’أي
حارسس مرمى يتعاقد معه الفريق ا’إسسبا Êخلل فÎة
ا’نتقا’ت الصسيفية.
قال نافاسس ‘ تصسريحات أاد ¤بها لوسسائل اإلعÓم اÙلية« :سسأاقاتل
حتى اŸوت ضسد أاي كان ،لن أاطلب ا◊صسول على شسيء و ⁄أافعل ذلك
من قبل ،كل شسيء سسوف أاقدمه لهذا النادي كما هو ا◊ال دائما».
وجاءت تصسريحات نافاسس ‘ ظل ارتباط النادي Ãحاولت ضسم أاحد
ا◊راسس البارزين ‘ أاوروبا مثل جانلويجي دوناروما (أاسسي ميÓن)،
دافيد دي خيا (مانشسسس Îيونايتد) وتيبو كورتوا (تشسيلسسي).
وقال نافاسس عن ارتباط ريال مدريد بضسم تلك األسسماء« :أانا هادئ
جدا وأاركز على نفسسي فقط ول شسيء آاخر».
وكان الدو‹ الكوسستاريكي قد انضسم لصسفوف ريال مدريد قادما من
ليفانتي (البطولة اإلسسبانية) مقابل  10مÓي Úيورو.

العدد

17378

الرابطة اÎÙفة لكرة القدم:

18

معاي Òجديدة للتعاقد مع ألÓعب Úأألجانب
’و ¤موبيليسس لكرة
’جانب للنشساط ‘ الرابطة ا÷زائرية ا أ
سسيعود اللعبون ا أ
القدم بعد عام ونصسف من سسن قوان“ Úنعهم من ذلك ،لكن ذلك سسيكون وفق
قواعد جديدة كشسفت عنها أامسس الرابطة اÎÙفة على موقعها الرسسمي.

تسسجيل اأي لعب اأجنبي
«متاح فقط للعناصسر التي
“لك صسفة الÓعب الدو‹
مع منتخب بÓده لأقل من
 20سس - -ن - -ة اأوالأوŸب- -ي
اأواŸن- -ت- -خب الأول خÓ- -ل
السس- - -ن- - -ت ÚالأخÒت Úم - -ع
اشسÎاط سسن اأقل من 27
سسنة عند تاريخ النتداب
(يوم توقيع العقد)».
وت-ق-وم ال-راب-طة اÎÙفة
ع- - -ن ط- - -ري- - -ق ال–ادي - -ة
ا÷زائ- -ري- -ة ل -ك -رة ال -ق -دم
(ال- - - -ف- - - -اف) Ãراسس- - - -ل- - - -ة
ال–ادية الوطنية لÓعب
اŸعني من اأجل «التحقق
من صسفة الÓعب الدو‹
للمعني بالنتداب».
اإضسافة لذلك على النادي
ال -راغب ‘ ال -ت -ع -اق -د م -ع
لع- -ب Úاأج -انب «ام -ت Ó-ك

اŸوارد اŸال -ي -ة ال -ك -اف-ي-ة
من اأجل الوفاء بالتزاماته
ف -ي -م-ا ي-خصس دف-ع الأج-ور
‘ ال- - - - - - - - - - - - - -وقت اÙدد
وب - -ال - -دي- -ن- -ار ا÷زائ- -ري.
وي- - -ه- - -دف ه - -ذا الإج - -راء
ل- -ت -ف -ادي الشس -ك -اوى ال -ت -ي
ي -ودع -ه -ا ال Ó-ع -ب -ون ع-ل-ى
مسستوى ال–ادية الدولية
(ال -ف -ي -ف -ا) ك-م-ا ك-ان ع-ل-ي-ه
ا◊ال خ Ó- - - -ل اŸواسس - - - -م
اŸاضس - -ي - -ة وه- -و م- -ا دف- -ع
ال- - -ف- - -اف Ÿن - -ع ان - -ت - -داب
الÓعب Úالأجانب».
ك - -م - -ا اأب - -ل- -غت ال- -راب- -ط- -ة
اÎÙف- - - - -ة ال- - - - -ن - - - -وادي
بضس -رورة «ضس -م-ان تسس-دي-د
رواتب ال Ó-ع -ب Úالأج-انب
مع تقد Ëضسمانات بنكية
لتسسديد اأجور  6اأشسهر مع
اإل - -زام - -ي - -ة اإي - -داع م - -ل- -ف

لسس -تصس -دار ع -ق -د ع -م -ل.
وصس- - - - -ل اإي - - - -داع اŸل - - - -ف
اإج -ب -اري ل -ل -حصس -ول ع -ل-ى
اإجازة الÓعب.
ك - -م - -ا ح - -ذرت ال- -راب- -ط- -ة
اÎÙف- - - - -ة ال- - - - -ن - - - -وادي
اŸت - -ع - -اق - -دة م- -ع لع- -بÚ
اأج- - -انب داع- - -ي - -ة اإي - -اه - -ا
لـ»–مل مسسوؤولياتها Œاه
ال-ق-وان ÚاŸع-م-ول ب-ه-ا ‘
›ال ال - -ت - -ع - -اق - -دات م- -ع
الÓ- -ع- -ب Úالأج- -انب وف -ق
قوان Úالفاف والفيفا».
واأخÒا ع - -ل - -ى ال Ó- -ع - -بÚ
الأجانب اÿضسوع للفحصس
ال-ط-ب-ي و»ال-ل-ج-ن-ة ال-ط-ب-ية
ال -ف -ي-درال-ي-ة “لك ال-ق-رار
الأخ Òلإصس - -دار تصس- -ري- -ح
التاأهيل الطبي الذي يتم
دف -ع -ه ضس -م -ن م -ل-ف ط-لب
الإجازة».

’و ¤والثانية:
الرابطتان ا أ

أÒŸكـ ـاتو ألصسيفـ ـي ينتهي يوم  ٣١جويلية
انطلقت الفÎة ا’أو¤
لتسسجيلت اللعبÚ
بالنسسبة للرابطتÚ
اÎÙفت Úا’أو¤
والثانية يوم فا—
جوان وسستختتم يوم
 31جويلية ا÷اري،
حسسب ما اأعلنت عنه
الرابطة اÎÙفة لكرة
القدم اأمسس ا’ثنÚ
على موقعها الرسسمي.
ح - -ددت فÎة الن- -ت- -ق- -الت
الثانية (اÒŸكاتو الشستوي)

ب 16 Úديسسم 2017 Èو 15
جانفي  ،2018اأوضسح نفسس
اŸصس- - - -در مضس- - - -ي - - -ف - - -ا اأن
ال -ن -وادي ال-ت-ي “لك صس-ف-ة
الحÎاف ‘ حدود تعداد
يضس- -م  27لع-ب-ا (ال-رابطة
الأو )¤و 25لعبا (الرابطة
ال-ث-ان-ي-ة) ب-اإم-كانها التعاقد
مع ثÓثة ( )3لعب Úجدد
ي- -ن- -ت- -م -ون ل -ف -ئ -ة الأك -اب -ر.
«اإع- -ارة الÓ- -ع -ب ‘ Úه -ذه
الفÎة الشستوية هي ضسمن
سسقف  3لعب ÚاÙدد».

اأما بالنسسبة لعقد الÓعب
اÎÙف فمدته «ل يجب
اأن ت- -ق- -ل ع -ن السس -ن -ت Úول
تتجاوز  5سسنوات ،اأضسافت
الهيئة اŸسسÒة للمنافسسة،
مشسÒة اأن الÓعب الذي ⁄
ي-ب-ل-غ ب-ع-د سس-ن  18سس-ن-ة ل
ي - -ح - -ق ل- -ه ،اإمضس- -اء ع- -ق- -د
احÎا‘ اإل ‘ حالة ما ⁄
ت- -ت- -ج -اوز اŸدة  3سسنوات
وك- -ل ع- -ق- -د ي -ت -ج -اوز ه -ذه
اŸدة ي- -ع -ت Èغ Òم -ك -ت -وب
وملغى».

نادي الزمالك:

رئيسس ›لسس أإلدأرة ينتقد أŸدرب أوغوسستو إأيناسسيو
انتقد رئيسس ›لسس
اإدارة نادي الزمالك
لكرة القدم مرتضسى
منصسورطريقة اللعب
التي يوؤديها الفريق
مع اŸدير الفني
الÈتغا‹ اأوغوسستو
اإيناسسيو ،معتÈا اأداء
التشسكيلة اأدى اإ¤
تدم Òفريق كرة
القدم.
قال منصسور  ‘ -تصسريحات
نقلها موقع النادي « -حذرت
إاي -ن -اسس -ي -و ب -ع -د ت -راج -ع أاداء
ون-ت-ائ-ج ال-ف-ري-ق ،وطلبت منه
السستعانة Ãسساعد مصسري.
و◊د السساعة  ⁄نقل التقني
الÈت -غ -ا‹ وسس -ن-ت-خ-ذ ال-ق-رار
ال- -ن- -ه- -ائ- -ي بشس -أان مصسÒه ‘
النادي عقب اللقاء ضسد أاهلي
طرابلسس (ا÷ولة الخÒة من
رابطة األبطال األفريقية)».
واسس - -ت - -ع- -رضس رئ- -يسس ن- -ادي
ال - -زم - -الك  -ع- -قب خسس- -ارة

ال-ف-ري-ق أام-ام ك-ابسس ي-ون-اي-تد
ال-زم-بابوي ( )0-3الصس-ف-قات
ا÷ديدة للنادي قائ« Óوقعنا
م -ع ب -ن -ج -ام Úأاتشس -ي -م -ب -ون-غ
وكاسسونغو كابونغو ،وحصسلنا
ع- -ل- -ى أاوراق رزاق سس- -يسس- -ي- -ه
م- -ه- -اج- -م أاسس- -وان ،ونسس- -ع- -ى
للتوقيع مع كل من أاحمد داود
وحسس Úالشس -ح -ات م-ن مصس-ر
اŸق -اصس-ة ،وأاح-م-د ك-اب-وري-ا،

لعب اŸصسري».
وخ- -ي- -م ا◊زن ع -ل -ى لع -ب -ي
ال -ف -ري -ق األول ل -ك -رة ال -ق-دم
ب -ال -ن -ادي ب -ع -د اÿسس-ارة م-ن
ك -ابسس ي-ون-اي-ت-د ال-زم-ب-اب-وي،
و ⁄ي- -حضس -ر اŸدي -ر ال -ف -ن -ي
العشساء مع الفريق بعد تردد
أان- - -ب- - -اء ع- - -ن ب- - -حث إاج - -راء
تغيÒات ‘ ا÷هاز الفني.

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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الثلثاء  ٠4جويلية  2٠١٧م
الموافق لـ  ١٠شسوال ١4٣8هـ

بعثة الوفاق حلت أامسس بالعاصسمة
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شسباب بلوزداد يواصسل –ضسÒاته Ãركز سسيدي موسسى

حمـ ـ ـ ـ ـ ـى ألنهائـ ـ ـ ـ ـ ـي ترتفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ببل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوزدأد
وت ـ ـ ـذأكـ ـ ـ ـ ـر أŸب ـ ـ ـ ـارأة نفـ ـ ـدت أأمـ ـ ـسش

يواصسل فريق شسباب بلوزداد –ضسÒاته Ãركز –ضس ÒاŸنتخبات الوطنية بسسيدي موسسى ÿوضس
لوŸبي ،بعدما
نهائي كأاسس ا÷مهورية الـ  ،53الذي سسيجمعه بنادي وفاق سسطيف Ãلعب  5جويلية ا أ
وافقت إادارة مركز –ضس ÒاŸنتخبات الوطنية على طلب شسباب بلوزداد بالتدرب والسستفادة من
كامل تعداد اŸركز من إامكانيات لوجيسستيكية ومعدات العمل وحتى من وسسائل السسÎجاع ،لكنها
لحد
لدارة شسباب بلوزداد خÓل تربصسها اŸغلق التي تقيمه منذ يوم ا أ
لقامة إ
باŸقابل رفضست توف Òا إ
اŸاضسي ،حتى يكون التعامل باŸثل مع فريق وفاق سسطيف.

ح- -لت ب- -ع- -ث -ة وف -اق
سسطيف ،أامسس ،بالعاصسمة –سسبا
Ÿواجهة شسباب بلوزداد ،غدا ‘ ،نهائي
كأاسس ا÷مهورية Ãلعب  5جويلية حيث
ي- -ج -ري ال -ي -وم اشس -ب -ال م -اضس -وي حصس -ة
تدريبية Ãركز سسيدي موسسى فيما
دخل الثنائي بوقروة و بوشسار
القائمة السساسسية.

عمار حميسسي
دخلت تشسكيلة وفاق سسطيف مرحلة العد التناز‹ قبل
م -وع -د ال-ن-ه-ائ-ي اŸن-ت-ظ-ر أام-ام شس-ب-اب ب-ل-وزداد ح-يث
سسيسستكمل الفريق –ضسÒاته بالعاصسمة بعد ان اجرى
ال -نصس -ف ا’ول م-ن ع-م-ل-ي-ة ال-ت-حضس Òبسس-ط-ي-ف .ك-ان
مدرب الفريق قد رفضس بر›ة تربصس مغلق مفضسل
التحضس Òبطريقة عادية لتجنب زيادة الضسغط على
اللعب Úو هو ا’مر الذي اسستحسسنه ا÷ميع خاصسة ان
العامل النفسسي سسيكون مؤوثرا على مسستوى الفريق. Ú
يجري الفريق حصسة تدريبية Ãركز سسيدي موسسى
–ت اشسراف ماضسوي و هذا حتى يتعود اللعبون على
ارضسية العشسب الطبيعي التي سستجري عليها اŸباراة
خاصسة ان معظم التحضسÒات جرت على أارضسية ملعب
 8ماي بسسطيف ذات العشسب ا’صسطناعي.
حسسم ماضسوي ‘ هوية العناصسر التي سستشسارك بصسفة
اسساسسية أامام شسباب بلوزداد حيث سسيقوم بوضسع ثقته ‘
ال -لعب ب-وشس-ار ال-ذي سس-ي-ع-وضس اŸع-اقب زي-ت-ي ع-ل-ى
الرواق ا’Áن من الدفاع  .من جهة أاخرى ،يتجه

اŸه -اج-م ب-وق-روة ل-ل-عب ك-أاسس-اسس-ي و م-واج-ه-ة ف-ري-ق-ه
السسابق شسباب بلوزداد خاصسة ان مدرب الفريق يفضسله
على اللعب ناجي الذي مازال يعا Êمن ا’صسابة
وجاهزيته  ⁄تكتمل بعد .
لن تعرف باقي اÿطوط اي تغيÒات منتظرة حيث
سسيقوم ماضسوي بتجديد ثقته ‘ كل العناصسر التي لعبت
مواجهة نصسف نهائي كأاسس ا÷مهورية أامام مولودية
ا÷زائر خاصسة انها “ثل التشسكيلة اŸثالية للفريق .

تخّوف من الوقت الضسا‘ وركÓت الÎجيح

عرفت ا◊صسة التدريبية ا’خÒة التي جرت بسسطيف
قيام مدرب الفريق با’جتماع بلعبيه حيث أادخلهم
أاجواء اŸباراة و طالبهم بحسسم مواجهة النهائي ‘
ال- -وقت ال- -رسس- -م- -ي و ت- -ف- -ادي ال- -ذه- -اب ا ¤ال -وق -تÚ
ا’ضسافي Úو ركلت ا÷زاء  .ع Èماضسوي للعبيه عن
خشس-ي-ت-ه م-ن ت-أاث-ره-م م-ن ال-ن-اح-ي-ة ال-ب-دن-ي-ة خ-اصسة ان
اŸواجهة سستجري ‘ وقت مبكر نوعا ما و هو ما
سس-ي-ج-ع-ل-ه-م يسس-ت-ن-زف-ون ق-واه-م ط-ي-ل-ة اŸواج-هة فيما
سسيكون لعب الوقت ا’ضسا‘ مغامرة كبÒة .
زاد تأالق ا◊ارسس صسا◊ي خلل ركلت ا÷زاء ‘

ا’دوار اŸاضسية Ÿنافسسة كأاسس ا÷مهورية من قلق
ماضسوي الذي أاكد Ÿقربيه ان حارسس الشسباب Áتلك
افضسلية معنوية مقارنة بخذارية خاصسة انه سساهم ‘
وصسول الفريق ‘ النهائي على مرت Úمن خلل ركلت
ا÷زاء امام مولودية سسعيدة وا–اد بلعباسس.

اندريا حل بسسطيف وتفاوضس مع حّمار

ي -ت -ج -ه ’عب ا–اد ال -ع -اصس -م -ة ان -دري -ا ك-ارول-يسس
بخطى ثابتة لللتحاق بوفاق سسطيف حيث تواجد
خلل اليوم ÚاŸاضسيÃ Úقر الفريق و تفاوضس مع
رئيسس الوفاق حسسان حمار الذي قدم له عرضسا
م -غ -ري -ا .و ⁄ي -ب -د ان -دري -ا اي م -ع -ارضس -ة ل-ل-عب ‘
سسطيف لكنه باŸقابل Á ⁄نح موافقته النهائية و
يبدو انه سسيقوم باجراء مقارنة ب Úالعروضس التي
وصسلته خاصسة بعد دخول شسباب قسسنطينة على
اÿط  .يريد الدو‹ اŸلغاشسي ا◊صسول على اكÈ
عرضس ما‹ بعد ان رفضست ادارة ا–اد العاصسمة
الرفع من اجرته الشسهرية مقابل Œديده ‘ الفريق
و هو ما جعله يفكر بجدية ‘ تغي Òا’جواء Ãا انه
يتواجد ‘ نهاية عقده مع الفريق .

أاجواء اسستثنائية بسسطيف

بي ـ ـ ـ ـع تذأكـ ـ ـر أŸب ـ ـ ـ ـ ـارأة ‘  6مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدن بالوليـ ـ ـ ـ ـ ـة
ع -رفت شس -ب-اب-يك م-ل-عب  8م -اي Ã ١945دينة
سسطيف ،صسباح أامسس ،اكتظاظا كبÒا للجمهور
واأ’نصس-ار ،ق-ب-ي-ل ف-ت-ح-ه-ا ع-ل-ى السس-اع-ة التاسسعة
صس-ب-اح-ا ،م-ن اج-ل اق-ت-ن-اء ت-ذاك-ر م-ب-اراة ن-ه-ائي
كأاسس ا÷مهورية لهذا اŸوسسم الكروي ،والتي
سسينشسطها ‘ ملعب  5جويلية بالعاصسمة ،يوم
غ -د اأ’رب -ع -اء ،ف -ري -ق -ا وف -اق سس -ط -ي-ف وشس-ب-اب
ب- -ل- -وزداد .خصسصست أ’نصس- -ار ال -وف -اق  25أالف
تذكرة لبيعها ،بحسسب مديرية الشسباب والرياضسة

هدافو كأاسس «الكاف»

نقاشش يلتحق بنديزينيسسا
‘ صسدأرة ألÎتيب

التحق هشسام نقاشس مهاجم مولودية
ا÷زائ -ر بسس -اب -ي -ل -و ن -دي-زي-ن-يسس-ا لعب
م-ب-اب-ان سس-وال-وز (سس-وازي-ل-ندا) ‘ ترتيب
ه-دا‘ ك-أاسس ال-ك-ون-ف-درالية الفريقية
ل -ك -رة ال-ق-دم ب-رصس-ي-د أارب-ع-ة أاه-داف .
سس-ج-ل ن-ق-اشس ه-دف-ه ال-راب-ع ‘ اŸن-افسسة
ي- -وم ا÷م- -ع- -ة ال- -ف -ارط أام -ام الضس -ي -ف
بÓتنيوم سستارز ا÷نوب افريقي (فوز
 ‘ )0-2إاط -ار ا÷ول -ة اÿامسس -ة .ي-أام-ل
الÓ- -عب السس- -اب- -ق لشس- -ب- -اب ب- -ل -وزداد ‘
لخ‘ Ò
تعزيز رصسيده خÓل اللقاء ا أ
الوقت الذي ضسمن فيه فريقه تذكرة
اŸرور للدور ربع النهائي.
ي-تصس-در ‘‘ال-ع-م-ي-د‘‘ اÛموعة الثانية
ب-رصسيد  11ن-ق-ط-ة ب-ع-د خمسس جولت
◊سس- -اب دور اÛم- -وع- -ات .سس- -ت -واج -ه
م-ول-ودي-ة ا÷زائ-ر ‘ ا÷ول-ة السس-ادسسة
لخÒة ،ن -ادي صس -ف -اقسس ال -ت -ونسس -ي
وا أ
(اŸرتبة الثانية بـ  10نقاط) على ملعب
لخ ‘ Òل -ق -اء م -ن أاج -ل اŸرت -ب-ة
ه -ذا ا أ
لو.¤
ا أ

لو’ية سسطيف ٦ ‘ ،مواقع Ãدن الو’ية حيث
ب -ي -عت Ãلعب سس -ط -ي -ف وال-ع-ل-م-ة وع ÚوŸان
وع ÚالكبÒة وبوقاعة وع Úازال.
دعت ذات اŸديرية اأ’نصسار غ Òا◊ائزين على
ت -ذاك -ر إا ¤ع -دم السس -ف -ر ل -ل -ع -اصس-م-ة وا’ك-ت-ف-اء
Ãتابعة اŸباراة على الشساشسات العملقة التي
سس -ت -نصسب ل -ه -ذا ال -غ -رضس ل -ت -ف -ادي أاي مشس -اك -ل
ﬁتملة.
إا ¤ذلك ،تشسهد عاصسمة الهضساب ،وباقي مدن
و’ية سسطيف أاجواء غ Òعادية يطبعها ا◊ماسس

ل -ل-ق-اء ،ك-م-ا ت-ع-رف ع-دة شس-وارع ت-ع-ل-ي-ق ’ف-ت-ات
عملقة “جد الفريق السسطايفي ،إاضسافة إا¤
فتح نقاط عديدة وسسط اŸدينة وبعضس اأ’حياء
لبيع كل ما يرمز للوفاق ،من خلل إاظهار اللونÚ
اŸفضسل Úللفريق ،وهما :اأ’سسود واأ’بيضس على
رايات من أاشسكال متعددة ،وقبعات وصسدريات
وغÒها ،وهو ما خلق أاجواء اسستثنائية فعل ‘
ان -ت -ظ -ار اأ’ف -راح ‘ ،ح -ال -ة ال -ت -ت -وي -ج ب-ال-ك-أاسس
التاسسعة ‘ تاريخ النسسر اأ’سسود.

سسطيف :نورالدين بوطغان

بعد تتويجها بلقب كأاسس القارات

سسيطرة أأŸانية على جوأئز أŸنافسسة
سسيطرت أاŸانيا على جوائز منافسسة كأاسس القارات لكرة القدم بعد تتويجها
لو ‘ ¤تاريخها عقب الفوز على التشسيلي ( ‘ )0-1اŸباراة
باللقب للمرة ا أ
النهائية مسساء الحد بسسان بÎسسبورغ.
ب -الضس -اف -ة إا ¤ال -ل -قب ت -وج ق-ائ-د «اŸانشس-افت» ولعب ب-اريسس سس-ان ج-رم-ان
الفرنسسي ،يوليان دراكسسلر بلقب أافضسل لعب ‘ البطولة ،فيما توج تيمو
لŸا ،Êبا◊ذاء الذهبي كهداف البطولة بعدما سسجل
فÒنر ،مهاجم ليبزيغ ا أ
ثÓثة أاهداف .باŸقابل عاد لقب أافضسل حارسس مرمى للشسيلي كÓوديو برافو
بفضسل لسسيما مردوده ‘ اللقاء نصسف النهائي أامام الÈتغال (تأاهل الشسيلي
بضسربات الÎجيح).
كما اخت Òحارسس مرمى اŸنتخب الŸا Êونادي برشسلونة السسبا ،Êمارك-
أاندريه ت Òشستيغن ،أافضسل حارسس ‘ اŸباراة النهائية بتصسدياته ا◊اسسمة
لول مرة.
التي حافظت على حظوظ فريقه ‘ الفوز باللقب أ

ﬁمد فوزي بقاصص
قرر الطاقم الطبي لفريق شسباب
ب -ل -وزداد إاب -ع -اد م -ه -اج -م ال -ف-ري-ق
وهدافه «ﬁمد أام Úحامية» من
ن -ه-ائ-ي ك-أاسس ا÷م-ه-وري-ة ،ب-ع-دم-ا
ت -أاك -د ب -أان -ه ل -ن ي-ك-ون ج-اه-زا ي-وم
اŸباراة وهو الذي  ⁄يشسف بعد
من اإ’صسابة التي تعرضس لها ‘
نصسف نهائي كأاسس ا÷مهورية ضسد
فريق إا–اد بلعباسس ‘ العشسرين
ج- -وان اŸنصس -رم ،وه -و م -ا ي -ع -تÈ
ضس -رب -ة م-وج-ع-ة ل-ل-ف-ري-ق وخ-اصس-ة
للطاقم الفني الذي كان يعول عليه
كثÒا ’سسÎجاعه ‘ آاخر مباراة
ل-ل-م-وسس-م ال-ك-روي ،ك-م-ا ت-أاك-د بهذا
ال -ق -رار ت -واج -د اŸه -اج -م ال -ث -اÊ
للفريق «علي ’كروم» أاسساسسيا ‘
النهائي.

نفاد التذاكر على الواحدة
زوال

عرفت عملية بيع  25أالف تذكرة
اÿاصسة بفريق شسباب بلوزداد ‘
نهائي كأاسس ا÷مهورية Ãلعب 2٠
أاوت  55بالعناصسر تنظيما ﬁكما
بعدما أاشسرف على العملية رئيسس
ال- - -ف - -ري - -ق «ﬁم - -د ب - -وح - -فصس»
شس -خصس -ي -ا ،وه -ي ال -ع -م -ل -ي -ة ال-ت-ي
ان- -ط- -ل- -قت اب- -ت- -داء م- -ن السس -اع -ة

السسادسسة والنصسف صسباحا ،بعدما
قررت إادارة الفريق اŸباشسرة ‘
عملية بيع التذاكر مبكرا عكسس ما
ك -ان م -ق -ررا اب -ت -داء م -ن السس -اع -ة
لنصسار
ال-ت-اسس-ع-ة صس-ب-احا للسسماح ل أ
م -ن ال -ع -ودة إا ¤م -ن -ازل-ه-م ب-ع-دم-ا
قضسوا ليلة اأ’حد إا ¤ا’ثن Úأامام
أاكشس- -اك اŸل- -عب ل- -ل- -ت- -م- -ك -ن م -ن
ا◊صس- -ول ع -ل -ى ت -ذك -رة ال -دخ -ول
Ÿلعب  5جويلية ا’وŸبي Ÿسساندة
رف -ق -اء ال -ق-ائ-د «ط-ارق شس-رف-اوي»
وت -دع -ي -م -ه -م قصس -د ن -ي -ل ال -ك-أاسس
السس -اب -ع -ة ال -ت -ي ي-ح-ل-م ب-ه-ا أانصس-ار
ال -ف-ري-ق م-ن-ذ ن-ه-ائ-ي  2٠١2الذي
خسسره الشسباب أامام وفاق سسطيف
‘ نفسس اŸلعب.
‘ ن - -فسس السس - -ي - -اق ،ق- -ررت إادارة
الفريق بيع  5تذاكر لكل مناصسر
ل -تسس -ه -ي -ل ع-م-ل-ي-ة اق-ت-ن-ائ-ه-ا ع-ل-ى
اأ’نصسار ،كما ’حظنا ‘ أاطراف
اŸلعب بداية انتشسار التذاكر ‘
السسوق السسوداء ابتداء من ا◊ادية
عشس -رة صس -ب -اح -ا ح -يث ب -ل -غ سس-ع-ر
ال-ت-ذك-رة ال-واحدة  8٠٠دج ع -وضس
 ٣٠٠دج ل- -ت -ج -ن -يب ال -راغ -ب‘ Ú
اق -ت -ن -ائ -ه -ا ال -دخ -ول ‘ ال-ط-وابÒ
وا’ب-ت-ع-اد ع-ن اأ’ج-واء اŸشس-حونة
وتفادي التدافع ب Úاأ’نصسار ،وهي
مرشسحة للرتفاع اليوم إا٣5٠٠ ¤
دج للتذكرة الواحدة.

ه -ذا وج -ن -دت اŸدي -ري -ة ال -ع-ام-ة
لم- -ن ال- -وط- -ن- -ي أازي -د م -ن 4٠٠
ل - -أ
شسرطي لتأامﬁ Úيط ملعب 2٠
أاوت  55والسس -ه -ر ع-ل-ى ت-ن-ظ-ي-م
اأ’نصس- - -ار خ - -ارج اŸل - -عب ك - -ي ’
–دث Œاوزات ،وأاك - - -د مصس - - -در
مسس- -ؤوول لـ «الشس- -عب» أان ال- -ت- -ذاك -ر
اÿاصسة بنهائي كأاسس ا÷مهورية
بيعت ‘ ظروف هادئة ومنظمة
ون- -ف- -دت اأ’خÒة ع- -ل- -ى السس- -اع -ة
ال -واح -دة زوا’ ،وه -و اأ’م -ر ال -ذي
اسس -ت -حسس -ن-ه اأ’نصس-ار ال-ذي-ن ك-ان-وا
يتخوفون من السسيناريو الذي كان
يحدث ‘ كل نهائي عندما تنفد
التذاكر ‘ ظرف أاقل من سساعة.
هذا ويعيشس ا◊ي الشسعبي ببلوزداد
على وقع نهائي كأاسس ا÷مهورية،
بعدما تزينت شسوارع ا◊ي بأالوان
الفريق اأ’حمر واأ’بيضس ،وعلقت
رايات عملقة من سساحة أاول ماي
إا ¤غاية « العناصسر « التي تعتÈ
معاقل فريق شسباب بلوزداد ،كما
شسرع التجار ‘ بيع أاقمصسة الفريق
وراي- -ات ال- -ن- -ادي وح -ت -ى أاق -راصس
اأ’غا Êا÷ديدة اŸمجدة أ’بناء
لعقيبة وتاريخهم العتيق.
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ- -رى ،رفضست ÷ن -ة
ت-ن-ظ-ي-م م-ن-افسس-ة ك-أاسس ا÷مهورية
التابعة لل–ادية ا÷زائرية لكرة
القدم قبول قميصس الفريق الذي

–سسبا لنهائي كأاسس ا÷مهورية

أŸديريـ ـ ـة ألعام ـ ـة لألم ـ ـن ألوطنـ ـ ـي تسسطـ ـر
خط ـ ـ ـ ـ ـ ـة أأمنيـ ـ ـة إل‚ ـ ـاح ألع ـ ـرسش ألكـ ـ ـروي
سس -ط -رت اŸدي -ري-ة ال-ع-ام-ة
ل -لأم -ن ال-وط-ن-ي خ-ط-ة اأم-ن-ي-ة
Ãناسسبة نهائي كاأسس ا÷زائر
ل- -ك- -رة ال- -ق- -دم ،اŸق- -رر غ- -دا
ا’رب -ع -اء ب Úف -ري -ق -ي شس-ب-اب
ب - -ل ــــ وزداد ووف ـــــ اق سس - -ط- -يــف
(Ã )١٦:٣٠ل - - - - -عب  5جويلية
ا’وŸبي بالعاصسمة ،من خلل
Œنيد تعداد شسرطي هام من
ﬂتلف الرتب مدعم Úبفرقة
من ا’نياب وطائرات مروحية
ل - -ت - -وف Òالسس - -لم- -ة Ãدي- -ن- -ة
ا÷زائ - -ر ،حسس - -ب - -م - -ا اوردت- -ه
الهيئة ،اأمسس ا’ثن ‘ ،Úبيانا
ل - - -ه - - -ا .اوضس- - -ح اŸصس- - -در ان
«اŸدي- -ري- -ة ال- -ع- -ام- -ة ل -لأم -ن
ال - -وط- -ن- -ي سس- -خ- -رت ت- -ع- -دادا
شسرطيا هاما ›هزا بكافة
ال - -وسس - -ائ- -ل ◊ف- -ظ ال- -ن- -ظ- -ام
ب-ا’سس-ت-ع-ان-ة ب-ال-وح-دة ا÷وي-ة
ل- -لأم- -ن ال- -وط- -ن -ي وك -امÒات
اŸراق- - - - -ب- - - - -ة م - - - -ن خ - - - -لل
ا’سستكشساف ا÷وي وا’تصسال
اŸب - - - -اشس - - - -ر ل- - - -ل- - - -وح- - - -دات
العملياتية».
اضس -اف ال -ب -ي -ان ان «اŸدي -ر
ال -ع -ام ل -لأم -ن ال-وط-ن-ي ال-ل-واء
ع- -ب -د ال -غ -ن -ي ه -ام -ل اع -ط -ى
ت-ع-ل-ي-م-ات لضس-م-ان ا’نسس-ي-ابية
اŸرورية ع Èالطرق اŸوؤدية
ا ¤اŸلعب وﬁيطه وتاأطÒ
ا÷ماه ÒاŸنتظر حضسورها
‘ وقت واحد».
تعتزم اŸديرية ايضسا ،تعزيز
ال-ت-واج-د ا’م-ن-ي ب-ت-وف Òفرق
الدراجات النارية Œوب كافة

ال -ط-رق وت-وف Òايضس-ا تشس-ك-ي-ل
اأم -ن-ي ‘ اŸدرج-ات ،اإضس-اف-ة
ا ¤اع - -وان شس - -رط- -ة ب- -ال- -زي
ال- -ري- -اضس- -ي ل- -ت- -ام Úارضس- -ي -ة
اŸل- -عب وط- -اق- -م ال- -ف- -ري- -قÚ
اŸع -ن -ي Úب -ال -ن-ه-ائ-ي .تسس-ع-ى
اŸدي - -ري- -ة ال- -ع- -ام- -ة ل- -لأم- -ن

ال- - -وط- - -ن- - -ي ا« ¤ت- - -وف Òك - -ل
الظروف ا’منية قصسد ا‚اح
«ال -ع -رسس ال -ك -روي» .ي -رت-قب
حضس -ور  5٠ال-ف-ا م-ت-فرج لهذا
النهائي 25 ،األفا منهم لشسباب
بلوزداد و  25الفا اآخرين من
وفاق سسطيف.

–كيم

تعي Úمصسطفى غربال إلدأرة ألنهائي

ع -ي -نت ال–ادي -ة ا÷زائ -ري -ة ل -ك -رة ال -ق-دم (ف-اف)
لدارة ن-ه-ائ-ي ك-أاسس ا÷زائ-ر
ا◊ك -م مصس -ط -ف -ى غ-رب-ال إ
ال -ذي سس -ي -ج -م -ع شس -ب-اب ب-ل-وزداد ووف-اق سس-ط-ي-ف ،غ-دا
لوŸبي،
الرب -ع -اء( ،سس -ا Ã )16 :30ل - - -عب  5ج-وي-ل-ية ا أ
ب- -حسسب م- -ا أاع- -ل- -ن- -ت- -ه ،أامسس ،ال -ه -ي -ئ -ة ع -ل -ى م -وق -ع -ه -ا
اللكÎو .Êسسيقود غربال النهائي Ãسساعدة كل من
ب -اي -وضس سس -م Òوب-وع-ب-د ال-ل-ه ع-م-اري ،ك-م-ا ” ت-ع-يÚ
حÓلشسي عبد الرزاق كحكم رابع.
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مواقيت
الصشÓة

^ 04ج-وي-لية  :19٥7أاك-دت ج-ب-ه-ة التحرير
الوطني بأان ا’سشتقÓل التام للجزائر هو
أاسشاسش كل اŸفاوضشات.
^  04ج-وي-ل-ية  :19٦1ال-ل-ج-نة الصشينية
’سشيوي تبدي تعاطفها مع
’فريقي ـ ا آ
للتضشامن ا إ
ا◊كومة ا÷زائرية اŸؤوقتة.
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france prix 1

أاششـــــرف عليهـــــا الفريــــق قايـــد صشــــالح باسشــم الرئيـــسش بوتفليقــــــة

تخـ ـ ـ ـرج الدفعـ ـ ـ ـات باألكادÁيـ ـ ـ ـ ـة العسسكري ـ ـ ـ ـ ـة لشسرشس ـ ـ ـ ـال
كفـــــاءات عاليــــة التخصشصشـــــات لتعزيــــر مصشالـــح ووحــــدات ا÷يـــشش

الششعب /تتويجا ◊فÓت التخرج السشنوية
Ãوؤسشسشات التكوين للجيشش الوطني
الششعبي ،أاششرف الفريق أاحمد ڤايد صشالح
’ركان،
نائب وزير الدفاع الوطني ،رئيسش ا أ
صشباح أامسش ،باسشم الرئيسش بوتفليقة القائد
’على للقوات اŸسشلحة ،وزير الدفاع
ا أ
’كادÁية العسشكرية لششرششال
الوطني ،با أ
«الرئيسش الراحل هواري بومدين» ،على
مراسشم تخرج الدفعة العاششرة ( )10من
التكوين العسشكري القاعدي اŸششÎك،
’سشاسشي،
والدفعة ( )48من التكوين ا أ
’و ¤لضشباط دورة اŸاسش.Î
والدفعة ا أ

ك- -ان ‘ اسض- -ت- -ق- -ب- -ال ال- -ف -ري -ق أام -ام اŸدخ -ل ال -رئ -يسض -ي
ÓكادÁية كل من اللواء أاحسضن طافر قائد القوات الÈية،
ل أ
’و،¤
واللواء حبيب شضنتوف قائد الناحية العسضكرية ا أ
’كادÁية العسضكرية لشضرشضال،
واللواء علي سضيدان قائد ا أ
حيث أادت له تشضكيلة عسضكرية التحية الشضرفية ،ليسضتمع
’كادÁية تضضمن معلومات مفصضلة عن
إا ¤عرضص حول ا أ
مسضار التكوين بها والدفعات اŸتخرجة.
بعدها انتقل الوفد إا ¤سضاحة العلم ،حيث أاشضرف الفريق
على مراسضم حفل تخرج الدفعات للسضنة الدراسضية -2016
’كادÁية ،ذكر
 ،2017والتي اسضتهلت بكلمة اللواء قائد ا أ
ف -ي-ه-ا ب-ن-وع-ي-ة ال-ت-ك-وي-ن ال-ذي ت-ل-ق-اه اŸت-خ-رج-ون ط-وال
سضنوات تكوينهم.
’كادÁية اليوم
وقال اللواء ‘ هذا ا’طار« »:ها هي ا أ
تشضهد ميÓد صضفوة أاخرى من ضضباط ا÷يشص الوطني
الشضعبي سضليل جيشص التحرير الوطني ،التي تلقت تكوينا
عسضكريا وعلميا متخصضصضا ،مكونة بذلك نخبة من رجال
’خÓصص والوفاء
الغد ،تتدفق ‘ عروقهم كل معا Êا إ
والشض- -م- -وخ وال- -كÈي- -اء ،وه- -و إا‚از يضض- -اف إا ¤ج- -م- -ل- -ة
’‚ازات التاريخية الهامة لهذه القلعة الشضاﬂة ،التي
اإ
’و ¤ل Ó-سض -ت -قÓ-ل ‘ ل-عب دور
’ي -ام ا أ
سض -اه -مت وم -ن -ذ ا أ
ريادي ‘ تكوين إاطارات ا÷يشص الوطني الشضعبي و’
زالت تشض -ك -ل ال-ن-واة الصض-ل-ب-ة ال-ت-ي ي-ت-أاسضسص ع-ل-ي-ه-ا ج-ه-از
الـتأاط ‘ Òقواتنا اŸسضلحةÃ ،سضاهمتها الفعالة ‘ دعم
وترقية اŸورد البشضري الكفء للجيشص الوطني الشضعبي
وتخريج دفعات ذات كفاءات عالية ومؤوهÓت تقنية على
أاعلى اŸسضتويات ،من خÓل الÈامج النوعية اŸسضايرة
ل -ل -م -ت -ط -ل-ب-ات ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ا◊دي-ث-ة ‘ اÛال Úال-ت-ق-ن-ي
وال -ت -ك -ن -ول -وج -ي اŸب -ن -ي -ة ع-ل-ى أاسضسص وم-ب-ادئ ال-ت-ك-وي-ن
اŸع-ي-اري اŸوج-ه ل-ل-ط-ل-ب-ة الضض-ب-اط ال-ع-امل ،Úوالضضباط
اÎŸبصض Úمن دورة اŸاسض Îوكذا اÎŸبصض Úمن البلدان
الشضقيقة والصضديقة».

الروح الوطنية تعلو ا◊سسابات
حث اللواء اŸتخرج Úعلى التحلي بالسضلوك العسضكري
’رادة القوية ‘ الذود
اŸثا‹ اŸطبوع بالروح الوطنية وا إ
عن حمى الوطن قائ ‘ Óهذا اŸقام« :أايها اŸتخرجون:
إان-ك-م سض-ت-ؤودون ال-ي-وم قسض-م-ا غ-ال-ي-ا ع-زي-زا ت-ل-ت-زم-ون ف-يه
بالوفاء للوطن والو’ء لشضعبه بعد أاربع سضنوات من ا÷هد
’كادÁية بإاطاراتها
والتكوين وا’نضضباط ،حرصضت فيها ا أ
وأاسضاتذتها على تسضليحكم بقيم العلم واŸعرفة وأاعلى
مسضتويات التكوين والتدريب ،فهنيئا لكم بالÎقيات إا¤
رتب Œعلكم تباشضرون مشضواركم العسضكري كقادة تقع
عليكم مسضؤوولية قيادة مرؤووسضيكم ،بكل حنكة وتفان ‘
أاداء م -ه -ام -ك -م ب -إاخ Ó-صص وب -ق -دوة حسض -ن -ة ب -أاخ Ó-ق -ك -م
وأاع-م-ال-ك-م ،ح-اث-ا إاي-اك-م ع-ل-ى ا’ل-ت-زام ب-ال-قوان Úوالنظم

والتحلي بروح ا’نضضباط والوعي والقيم الوطنية النبيلة
’نسضانية السضامية لتحقيق ا’رتقاء والتدرج ‘
واŸبادئ ا إ
ﬂتلف مسضتويات اŸسضؤوولية وتكونوا ‘ مقدمة النخبة
الوطنية».
وواصضل اللواء كلمته مذكرا اŸتخرج ‘ Úهذا اÛال:
’خÓصص
»عليكم بالو’ء الﬁÓدود لوطننا اŸفدى ،وا إ
ل -ل -ج -يشص ال -وط -ن -ي الشض -ع-ب-ي ،وال-دف-اع ع-ن م-ب-ادئ وق-ي-م
ا÷مهورية وا’لتزام الدائم بواجب التحفظ وا◊فاظ
’مانة وصضيانة الوديعة حتى آاخر قطرة من دمائكم،
على ا أ
واح -رصض -وا ع -ل-ى م-واصض-ل-ة ا’طÓ-ع وال-ب-حث ‘ ›ا’ت
العلم واŸعرفة العسضكرية منها والعلمية ،وكونوا اŸثل
’على ‘ تصضرفاتكم ،لتظلوا بذلك مصضدر قوة جيشضنا
اأ
وأامتنا».
وبعد أاداء اŸتخرج Úالقسضم ،قام الفريق والوفد اŸرافق
’وائل،
له بتقليد الرتب وتسضليم الشضهادات للمتفوق Úا أ
’ول من دورة اŸاسضÎ
مسضلما شضهادة النجاح للمتفوق ا أ
تخصضصص اŸيكانيك الطاقوية وأانظمة الدفع ،وقلد رتبة
’سضاسضي وسضلمه سضيف
’ول من التكوين ا أ
مÓزم للمتفوق ا أ
’كادÁية ،فاسضحا بعد ذلك اÛال Ÿرافقيه لتقليد
اأ
’خرين.
الرتب وتسضليم الشضهادات للمتفوق Úا آ

شسهادات ‚اح للمتفوقÚ
’خ Òسضلم الفريق قايد صضالح شضهادة النجاح للمتفوق
‘ا أ
’ول من التكوين العسضكري القاعدي اŸشضÎك.
اأ
تواصضلت اŸراسضم بتسضليم الدفعة اŸتخرجة من الطلبة
’كادÁية للدفعة اŸوالية ،ليتقدم
الضضباط العامل Úراية ا أ
’ربع Úمن التكوين
’ول من الدفعة الثامنة وا أ
اŸتفوق ا أ
’سضاسضي ،طالبا من السضيد الفريق اŸوافقة على تسضمية
اأ
ال -دف -ع -ة ب -اسض -م اÛاه -د ال -راح -ل «ال -ع-م-ي-د ال-ه-اشض-م-ي
حجرسص» ،وليقدم بعدها نبذة عن حياة الراحل.
إاث -ر ذلك أاخ -لت ال -تشض -ك -ي Ó-ت ال -عسض -ك -ري-ة سض-اح-ة ال-ع-ل-م
’حتÓل منطقة ا’نطÓق لÓسضتعراضص ،فاسضحة اÛال
ل -ل -ع -روضص ال -ري -اضض -ي -ة ‘ ال -ق-ت-ال اŸتÓ-ح-م ع-ل-ى غ-رار
ال -ك-ارات-ي-ه وال-ك-ون-غ ف-و وا◊رك-ات ال-ري-اضض-ي-ة ا÷م-اع-ي-ة
بالسضÓح وبدونه ،ثم تشضكيل لوحة ُتمثل خريطة ا÷زائر
’ل -وان ال -وط -ن -ي -ة وح -م -اي-ة ح-دوده-ا م-ن ط-رف أاف-راد
وا أ
’ضض-اف-ة إا ¤م-ت-اب-ع-ة “رين
ا÷يشص ال-وط-ن-ي الشض-ع-ب-ي ،ب-ا إ

احتللن مرتبة مششرفة ‘ البطولة الوطنية للجيدو

سسيدات ا÷معية الرياضسية لألمن الوطني يتأالقن

الششعب ‘ /إاط -ار اŸشض -ارك -ة ‘ ف -ع -ال-ي-ات
البطولة الوطنية للجيدو حسضب الفرق ،أاحرز
Óم-ن ال-وط-ن-ي
ف -ري -ق ا÷م -ع -ي -ة ال-ري-اضض-ي-ة ل -أ
للجيدو لصضنف الكÈيات اŸرتبة الثالثة ،وذلك
ي- - -وم اÿم- - -يسص  29ج- -وان  ،2017ب-ال-ق-اعة
متعددة الرياضضات ببوسضماعيل.
وعرفت البطولة مشضاركة أاقوى الفرق على

اŸسضتوى الوطني ما أاضضفى جوا تنافسضيا بÚ
الفرق اŸشضاركة.
ه-ذا وت-ع-كسص ه-ذه ال-ن-ت-ائ-ج اŸشض-رف-ة ح-رصص
Óمن
اللواء عبد الغني هامل اŸدير العام ل أ
ال -وط -ن-ي ع-ل-ى تشض-ج-ي-ع ال-ري-اضض-ة ‘ ال-وسض-ط
الشض- -رط- -ي وا’ه -ت -م -ام ال -ب -ال -غ ال -ذي ي -ول -ي -ه
للرياضضي ‘ Úكافة ا’ختصضاصضات.

قتا‹ بيا Êحول حصضار واقتحام مبنى والقضضاء على
جماعة إاجرامية.
ت -اب-ع ب-ع-ده-ا ال-ف-ري-ق ،م-ن خÓ-ل شض-اشض-ة ع-مÓ-ق-ة ،ال-بث
اŸباشضر لتمارين بيانية ُنفذت من طرف القوات البحرية،
متمثلة ‘ «“رين اقتحام و–رير رهائن من على مÏ
سضفينة نقل اŸسضافرين –مل الراية الوطنية».
اخ -ت -ت -مت ب-ع-د ذلك م-راسض-م ح-ف-ل ال-ت-خ-رج ب-اسض-ت-ع-راضص
عسض -ك -ري –ت أان -غ -ام اŸوسض -ي -ق -ى ال -عسض -ك -ري-ة ل-ل-ف-رق-ة
ال-ن-ح-اسض-ي-ة ل-ل-ح-رسص ا÷م-ه-وري ،ت-تقدمه ›موعة العلم
متبوعة بتشضكيÓت الطلبة الضضباط العامل Úمن التكوين
’سض -اسض -ي وال -ت -ك -وي -ن ال -عسض -ك -ري ال -ق-اع-دي اŸشضÎك،
اأ
واسضتعراضص ‘ القفز اŸظلي.
الفريق قام بتفقد وتدشض Úمرافق بيداغوجية على غرار
ﬂابر و›مع التعليم اŸدعم با◊اسضوب ،كما تابع عÈ
تقنية البث اŸرئي عن بعدﬂ ،تلف العروضص العلمية
اŸنجزة من طرف الطلبة الضضباط العامل ÚاŸتخرجÚ
«تكوين جامعي».
و‘ خ -ت-ام ا◊ف-ل ك-رم ال-ف-ري-ق ع-ائ-ل-ة اÛاه-د ال-ف-ق-ي-د
«العميد الهاشضمي حجرسص» ،قبل أان يوقع على السضجل
ÓكادÁية.
الذهبي ل أ
Óشضارة فإان الفريق كان قد التقى عشضية حفل التخرج
ل إ
’كادÁية ،أاين أالقى
بقيادة وإاطارات ومÎبصضي وطلبة ا أ
كلمة توجيهية هنأا فيها كافة متخرجي مؤوسضسضات التكوين
للجيشص الوطني الشضعبي ،مؤوكدا على أان التكوين ا÷يد
’جباري الكفيل بÎقية القدرات العملياتية
هو اŸمر ا إ
والقتالية للجيشص الوطني الشضعبي والسضمو بها .وجاء ‘
كلمة الفريق ما يلي:
’شضواط اŸديدة التي نعمل من خÓلها اليوم ،بكل
« هذه ا أ
عزم وثبات ،على Œسضيد مبدأا نؤومن به كثÒا ،وهو أان الله
’نسضان قدرات كÈى وغÒ
سضبحانه وتعا ¤قد وهب ا إ
ﬁدودة وأاودع فيه قوة ’ تضضاهى ،فمن يعرف كيف
يصض-ق-ل-ه-ا وي-ه-ذب-ه-ا وي-ط-وره-ا وي-ن-م-يها ،ومن يعرف كيف
’م-ث-ل وا’سض-ت-ع-م-ال العق،ÊÓ
يسض-ت-خ-دم-ه-ا ا’سض-ت-خ-دام ا أ
فسضيبلغ بها الغايات اŸنشضودة ،وعلى ضضوء هذه الرؤوية
السضليمة واŸتبصضرة ،فقد حرصضت كثÒا على ا’سضتخدام
السضليم والعق ÊÓوالوا‘ للطاقات البشضرية التي يتوفر
عليها ا÷يشص الوطني الشضعبي وسضعيت جاهدا إا ¤أان
أاصضبغ على العنصضر البشضري الصضبغة التي تليق به بحيث
’نه
اعتÈناه وسضيلة وغاية ‘ ذات الوقت ،فهو وسضيلة أ

Áث -ل ج -وه -ر وصض -لب وأاصض -ل ال -ع -م -ل ال -ن -اج -ح ورك-ي-زت-ه
’نه ’ مسضعى مثمر دون توفر
الرئيسضية ،وهو الغاية أ
العنصضر البشضري اŸناسضب ،وهنا تÈز تلك الرابطة اŸتينة
’نسضان هو صضنو الشضجرة ومثلها
’نسضان ،فا إ
ب Úالعمل وا إ
“اما ،فمنها اŸثمرة ومنها غ ÒاŸثمرة التي ’ خÒ
فيها ،بل ومنها حتى الشضجرة اÿبيثة ،كما ورد ‘ القرآان
الكر ،Ëالتي “ثل مصضدرا من مصضادر الشضرور والعياذ
بالله».

شسرط ـ ـ ـة تلمسسـ ـ ـان تفك ـ ـ ـ ـك شسبكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة ته ـ ـ ـ ـريب ا ıـ ـ ـ ـ ـ ـدرات

“كنت قوات الششرطة لو’ية تلمسشان من تفكيك ششبكة إاجرامية منظمة تنششط ‘ ›ال تهريب اıدرات ،حيث ” حجز
’ضشافة إا ¤كمية من السشجائر
كمية قدر وزنها بـ  20كلغ وتوقيف اŸششتبه فيهما ،وضشبط مبلغ ما‹ قدره  498مليون سشنتيم با إ
واŸقدرة بـ  1940علبة وجهاز إاتصشال ’سشلكي من نوع موتورو’ بكامل لواحقه.

ح-ي-ث-ي-ات ال-قضض-ي-ة ت-ع-ود ل-ت-ل-ق-ي ع-ن-اصض-ر
ف -رق -ة ال -ب -حث وال -ت -ح-ري ل-ذات ال-و’ي-ة
معلومات موؤكدة مفادها وجود شضخصص
يقوم با’Œار غ Òالشضرعي باıدرات،
وعليه كثفت ذات العناصضر –رياتها من

خÓل ا’سضتغÓل ا÷يد للمعلومات التي
م- -ك- -ن- -ت- -ه- -ا م- -ن ا’إط- -اح- -ة ب- -اŸشض- -ت- -ب -ه
ف -ي -ه،وÃواصض -ل-ة ›ري-ات ال-ت-ح-ق-ي-ق م-ع
اŸشضتبه فيه اأفصضح عن ‡ونه الرئيسضي
الذي ” توقيفه.

ت - -ن - -درج ه - -ذه ال - -ع - -م - -ل - -ي - -ات ‘ اإط - -ار
اسضÎات -ي -ج -ي -ة اŸدي -ري -ة ال-ع-ام-ة لÓ-أم-ن
ال- -وط -ن -ي ال -رام -ي -ة Ùارب -ة الشض -ب -ك -ات
ا’إج -رام -ي -ة ال -ت -ي ت -نشض-ط ‘ ›ال ب-ي-ع
السضموم.

